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PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

MONODISIPLIN, MULTIDISIPLIN INTRAFAKULTAS, DAN MULTIDISIPLIN
ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Program Magister dan Program Doktor
Monodisiplin, Multidisiplin Intrafakultas, dan
Multidisiplin Antarfakultas Universitas Negeri Malang
perlu ketentuan pemilahan secara tegas;

b. bahwa untuk merealisasikan penyelenggaraan Program
Magister dan Program Doktor Monodisiplin,
Multidisiplin Intrafakultas, dan Multidisiplin
Antarfakultas Universitas Negeri Malang maka
diperlukan aturan yang jelas dan tegas;

c. berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Rektor tentang Pengelolaaan Akademik
Program Magister dan Program Doktor Monodisiplin,
Multidisiplin Intrafakultas, dan Multidisiplin
Antarfakultas Universitas Negeri Malang.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
493);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan
Universitas Negeri Malang pada Depairtemen Pendidikan
Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018
tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-
2022;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa;



14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 202/DIKTI/Kep/1994 tentang
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister
dan Doktor di IKIP Malang.

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman
Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;

17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 970/E.E3/IJ/2014 tentang Penandatangan
Ijasah dan Transkrip Akademik Lulusan Program
Pascasaijana;

18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Program
Pendidikan Pascasaijana;

19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis
Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas
Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019.

Memperhatikan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang, 19 Desember
2018, 26 Desember 2018, 9 Januari 2019, dan 6 Februari
2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAAN AKADEMIK

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

MONODISIPLIN, MULTIDISIPLIN INTRAFAKULTAS, DAN

MULTIDISIPLIN ANTARFAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI

MALANG.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pengertian

(1) Program pendidikan pascasarjana adalah program pendidikan akademik
pada program magister dan program doktor di Universitas Negeri Malang
(UM).

(2) Pascasarjana adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang
mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi program
magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin
antarfakultas, serta melakukan penjaminan standar mutu program studi
penyelenggara program magister dan program doktor.

(3) Fakultas adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang
mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi program
magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin intrafakultas.



(4) Jurusan adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang
mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi program
magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin.

(5) Program studi pendidikan pascasaijana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu program studi
monodisiplin, program studi multidisiplin intrafakultas, dan program studi
multidisiplin antarfakultas.

(6) Organisasi program pendidikan pascasarjana adalah pengelola program
magister dan program doktor monodisiplin, multidisiplin intrafakultas, dan
multidisiplin antarfakultas.

(7) Program studi monodisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
program studi penyelenggara program magister dan/atau program doktor
dengan substansi bidang keilmuan yang sama dan dikembangkan pada
jurusan tertentu.

(8) Program studi multidisiplin intrafakultas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) adalah program studi penyelenggara program magister dan/atau
program doktor dengan substansi bidang keilmuan yang dikembangan lebih
dari satu jurusan pada suatu fakultas.

(9) Program studi multidisiplin antarfakultas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) adalah program studi penyelenggara program magister dan/atau
program doktor dengan substansi bidang keilmuan yang dikembangkan
lebih dari satu jurusan pada fakultas yang berbeda.

(10) Program doktor jalur penelitian [doctor by research) adalah program
pendidikan pascasaijana yang diselenggarakan melalui kegiatan penelitian
dan penulisan artikel, keikutsertaan mahasiswa sebagai pembicara pada
berbagai forum akademik berupa kolokium, seminar dan/atau konferensi
berskala nasional dan/atau internasional, dengan capaian luaran berupa
publikasi artikel pada jumal internasional bereputasi dan karya disertasi.

(11) Program magister dan program doktor yang akan dibuka dikemudian hari
dikategorikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 2

Pengelola Program Pendidikan

(1) Pengelola program magister dan program doktor monodisiplin dilakukan
oleh program studi monodisiplin di jurusan.

(2) Pengelola program magister dan program doktor multidisiplin intrafakultas
dilakukan oleh program studi multidisiplin intrafakultas di fakultas.

(3) Pengelola program magister dan program doktor multidisiplin antarfakultas
dilakukan oleh program studi multidisiplin antarfakultas di pascasarjana.

(4) Program program magister dan program doktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disajikan pada Tabel 1.

Tabel . Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)

No.
Program Magister (S2) dan

Program Doktor (S3)
Kategori

1.
82 dan S3 Teknologi
Pendidikan

Monodisiplin di Jurusan Teknologi
Pendidikan, FIP

2.
S2 dan S3 Manajemen
Pendidikan

Monodisiplin di Jurusan Administrasi
Pendidikan, FIP

3.
S2 dan S3 Bimbingan
Konseling

Monodisiplin di Jurusan Bimbingan
Konseling, FIP

4.
S2 dan S3 Pendidikan Luar

Sekolah

Monodisiplin di Jurusan Pendidikan Luar
Sekolah, FIP

5. S2 Pendidikan Anak Usia Dini
Monodisiplin di Jurusan Kependidikan
Sekolah Dasar dan Prasekolah, FIP

6. S2 Pendidikan Khusus
Monodisiplin di Jurusan Pendidikan Luar
Biasa, FIP



No.
Program Magister |S2) dan

Program Doktor (S3)
Kategori

7.
S2 dan S3 Pendidikan Bahasa

Indonesia

Monodisiplin di Jurusan Sastra
Indonesia, FS

8.
82 dan S3 Pendidikan Bahasa

Inggris

Monodisiplin di Jurusan Sastra Inggris,
FS

9. S2 Keguruan Bahasa Multidisiplin Intrafakultas di FS

10. S2 Keguruan Bahasa Arab Monodisiplin di Jurusan Sastra Arab, FS

11. S2 Keguruan Seni Rupa
Monodisiplin di Jurusan Seni dan Desain,
FS

12. S2 dan S3 Pendidikan Biologi
Monodisiplin di Jurusan Biologi, FMIPA

13. S2 Biologi

14.
S2 dan S3 Pendidikan

Matematika
Monodisiplin di Jurusan Matematika,
FMIPA

15. S2 Matematika

16. S2 dan S3 Pendidikan Kimia
Monodisiplin di Jurusan Kimia, FMIPA

17. S2 Kimia

18. S2 dan S3 Pendidikan Fisika
Monodisiplin di Jurusan Fisika, FMIPA

19. S2 Fisika

20.
S2 dan S3 Pendidikan

Ekonomi
Multidisiplin Intrafakultas di FE

21.
S2 Manajemen dan S3 Ilmu
Manajemen

Monodisiplin di Jurusan Manajemen, FE

22.
S2 Pendidikan Bisnis dan

Manajemen
Multidisiplin Intrafakultas di FE

23. S2 Akuntansi Monodisiplin di Jurusan Akuntansi, FE

24. S2 Ilmu Ekonomi
Monodisiplin di Jurusan Ekonomi
Pembangunan, FE

25.
S2 dan S3 Pendidikan

Kejuruan
Multidisiplin Intrafakultas di FT

26. S2 Teknik Mesin
Monodisiplin di Jurusan Teknik Mesin,
FT

27. S2 Teknik Sipil Monodisiplin di Jurusan Teknik Sipil FT

28. S2 Teknik Elektro
Monodisiplin di Jurusan Teknik Elektro,
FT

29. S2 Pendidikan Olah Raga Multidisiplin Intrafakultas di FIK

30.
S2 dan S3 Pendidikan

Geografi
Monodisiplin di Jurusan Geografi, FIS

31. S2 Pendidikan Sejarah Monodisiplin di Jurusan Sejarah FIS

32.
S2 Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan

Monodisiplin di Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan, FIS

33. S3 Psikologi Pendidikan Monodisiplin di Jurusan Psikologi, FPPsi

34. S2 dan S3 Pendidikan Dasar
Multidisiplin Antarfakultas di
Pascasarjana



Pasal 3

Organisasi Program Pendidikan Pascasarjana

(1) Organisasi program pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 ayat (6) digambarkan sebagai berikut.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

— GarisKomando

Garis Koordinasi

KABAG

TATAUSAHA

KASUBBAG

TATAUSAHA

REKTOR

KETUA

JURUSAN

KOORDINATOR

PROGRAM STUDI

MONODISIPLIN

DEKAN

FAKULTAS

DIREKTUR

PASCASARJANA

KOORDINATOR PROGRAM

STUDI MULTIDISIPLIN

INTRAFAKULTAS

KOORDINATOR PROGRAM

STUDI MULTIDISIPLIN

ANTARFAKULTAS

Gambar 1. Organisasi Program Pendidikan Pascasarjana

Pengelolaan program pendidikan pascasarjana mencakup bidang akademik,
pendukung akademik, dan penjaminan mutu.
Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
perkuliahan, penyelarasan dan pengembangan kurikulum, pembimbing
tesis dan pembimbing disertasi, ujian komprehensif dan ujian kualifikasi,
seminar usulan penelitian tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tesis dan
ujian disertasi, penyelenggaraan akademik program doktor jalur penelitian,
penentuan promoter dan co-promo tor program doktor jalur penelitian, dan
kerjasama bidang akademik.
Bidang pendukung akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup rekrutmen mahasiswa baru, administrasi perijinan, adminstrasi
kelulusan, serta penandatangan dan legalisasi ijasah dan sertifikat
akreditasi.

Bidang penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
penjaminan mutu akademik dan akreditasi.
Penanggungjawab program pendidikan pascasarjana adalah Rektor.
Penanggungjawab penyelenggaraan program magister dan program doktor
monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas adalah dekan.
Penanggungjawab penyelenggaraan program magister dan program doktor
multidisiplin antarfakultas adalah direktur.
Penetapan standar mutu akademik penyelenggaraan program magister dan
program doktor adalah pascasarjana.

BAB II

BIDANG AKADEMIK

Pasal 4

Perkuliahan

(1) Perencanaan perkuliahan awal semester mahasiswa program magister dan
program doktor terdiri atas penentuan sajian, penjadwalan dan penentuan
dosen pengampu matakuliah.



(2) Penentuan sajian matakuliah untuk program studi monodisiplin dan
multidisiplin intrafakultas dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
pada masing-masing fakultas.

(3) Penentuan sajian matakuliah untuk program studi multidisiplin
antarfakultas dikoordinasi oleh wakil direktur.

(4) Penjadwalan dan penentuan dosen pengampu matakuliah untuk program
studi monodisiplin dilakukan oleh koordinator program studi di bawah
koordinasi ketua jurusan.

(5) Penjadwalan dan penentuan dosen pengaimpu matakuliah untuk program
studi multidisiplin intrafakultas dilakukan oleh koordinator program studi
di bawah koordinasi wakil dekan bidang akademik.

(6) Penjadwalan dan penentuan dosen pengampu matakuliah untuk program
studi multidisiplin antarfakultas dilakukan oleh koordinator program studi
di bawah koordinasi wakil direktur pascasarjana.

Pasal 5

Penyelarasan dan Pengembangan Kurikulum

(1) Penyelarasan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala oleh
organisasi pengelola program pendidikan pascasarjana.

(2) Penyelarasan dan pengembangan kurikulum program magister dan
program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara koordinatif dilakukan oleh wakil dekan
bidang akademik dengan koordinator program studi.

(3) Penyelarasan dan pengembangan kurikulum program magister dan
program doktor multidisiplin antarfakultas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara koordinatif dilakukan oleh wakil direktur dengan
koordinator program studi.

Pasal 6

Pembimbing Tesis dan Pembimbing Disertasi

(1) Pembimbing tesis untuk program magister monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas ditetapkan oleh dekan atas usul koordinator program studi.

(2) Pembimbing tesis untuk program magister multidisiplin antarfakultas
ditetapkan oleh direktur atas usul koordinator program studi.

(3) Pembimbing disertasi (promoter dan co-promotor) untuk program doktor
monodisiplin dan multidisiplin intrafsikultas ditetapkan oleh dekan atas
usul koordinator program studi.

(4) Pembimbing disertasi (promoter dan co-promotor) untuk program doktor
multidisiplin antarfakultas ditetapkan oleh direktur atas usul koordinator
program studi.

Pasal 7

Ujian Komprehensif dan Ujian Kualifikasi

(1) Ujian komprehensif ditempuh oleh mahasiswa program magister.
(2) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ujian

komprehensif tertulis dan ujian komprehensif lisan.
(3) Ujian komprehensif untuk program magister monodisiplin dan multidisiplin

intrafakultas pelaksanaannya dikoordinasikan oleh wakil dekan bidang
akademik.

(4) Ujian komprehensif untuk program magister multidisiplin antarfakultas
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh wakil direktur.

(5) Ujian kualifikasi ditempuh oleh mahasiswa program doktor.
(6) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas ujian

kualifikasi tertulis dan ujian kualifikasi lisan.



(7) Ujian kualifikasi untuk program doktor monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas pelaksanaannya dikoordinasikan oleh wakil dekan bidang
akademik.

(8) Ujian kualifikasi untuk program doktor multidisiplin antarfakultas
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh wakil direktur.

Pasal 8

Seminar Usulan Penelitian Tesis

(1) Seminar usulan penelitisin tesis ditempuh oleh mahasiswa program
magister sebelum melakukan kegiatan penelitian.

(2) Seminar usulan penelitian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
program magister monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh wakil dekan bidang akademik.

(3) Seminar usulan penelitian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
program magister multidisiplin antarfakultas pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh wakil direktur.

Pasal 9

Ujian Kelayakan Disertasi

(1) Ujian kelayakan dilakukan untuk menilai naskah disertasi.
(2) Penguji dan waktu ujian kelayakan naskah disertasi untuk program studi

monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas ditetapkan dengan surat tugas
dekan.

(3) Penguji dan waktu ujian kelayakan naskah disertasi untuk program studi
multidisiplin antarfakultas ditetapkan dengan surat tugas direktur.

(4) Pembimbing I atau promoter bertindak sebagai ketua dewan penguji
kelayakan naskah disertasi.

Pasal 10

Ujian Tesis dan Ujian Disertasi

(1) Ujian tesis ditempuh oleh mahasiswa setelah memenuhi sejumlah
persyaratan untuk penyelesaian program magister.

(2) Ujian disertasi ditempuh oleh mahasiswa setelah memenuhi sejumlah
persyaratan untuk penyelesaian program doktor.

(3) Penguji dan waktu ujian tesis dan ujian disertasi untuk program studi
monodisiplin dan multidisiplin intrafsikultas ditetapkan dengan surat tugas
dekan.

(4) Penguji dan waktu ujian tesis dan ujian disertasi untuk program studi
multidisiplin antarfakultas ditetapkan dengan surat tugas direktur.

(5) Koordinator program studi atau Pembimbing I bertindak sebagai Ketua
Dewan Penguji ujian tesis untuk program studi monodisiplin, multidisiplin
intrafakultas, dan multidisiplin antarfakultas.

(6) Dekan atau wakil dekan bidang akademik bertindak sebagai pemimpin
ujian disertasi untuk program studi monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas.

(7) Direktur atau wakil direktur bertindak sebagai pemimpin ujian disertasi
untuk program studi multidisiplin antarfakultas.

Pasal 11

Penyelenggaraan Akademik Program Doktor Jalur Penelitian

(1) Program doktor jalur penelitian ditujukan bagi calon mahasiswa program
doktor yang memiliki kemandirian belajar, komitmen kuat, integritas tinggi,
kapabilitas akademik dan pengembangan keilmuan melalui penelitian dan
publikasi.



(2) Program doktor jalur penelitian menitikberatkan pada kualifikasi aspek
kemampuan mahasiswa program doktor dalam melakukan penelitian
ilmiah yang menghasilkan kebaruan dan temuan dalam bidang keilmuan
untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.

(3) Program doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat
(10) diselenggarakan atas dasar kesesuaian bidang keilmuan calon
mahasiswa dengan bidang keilmuan promoter.

(4) Promoter program doktor jalur penelitian untuk bidang kelimuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkualifikasi doktor dan sekurang-
kurang memiliki h-indeks dua dari karya publikasi artikel sebagai penulis
utama (pertama atau corresponding author] pada jumal internasional
bereputasi.

(5) Suatu program studi dapat menyelenggarakan program doktor jalur
penelitian jika memiliki dosen calon promoter yang memenuhi kualifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Calon mahasiswa program doktor jalur penelitian sekurang-kurangnya
memiliki dua karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang
dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah
berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jumal
internasional bereputasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai
penulis utama, atau sebagai penulis pertama.

(7) Penyelenggaraan program doktor jalur penelitian monodisiplin, multidisiplin
intrafakultas, dan multidisiplin antarfakultas secara operasional diatur
dalam Pedoman Pendidikan UM.

Pasal 12

Penentuan Promoter dan Co-Promo tor Program Doktor Jalur Penelitian

(1) Penentuan promoter dan co-promo tor calon mahasiswa baru program
doktor jalur penelitian dilakukan oleh tim panel dengan
mempertimbangkan rekam jejak calon promoter dan co-promotor dalam
pembimbingan mahasiswa.

(2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penentuan promoter
dan co-promotor calon mahasiswa program doktor monodisiplin, terdiri atas
dekan atau wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan tiga orang
dosen calon promoter/co-promotor.

(3) Tim panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penentuan
promoter dan co-promotor calon mahasiswa program doktor multidisiplin
intrafakultas, terdiri atas dekan, wakil dekan bidang akademik, dan tiga
orang dosen calon promoter/co-promotor.

(4) Tim panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penentuan
promoter dan co-promotor calon mahasiswa program doktor multidisiplin
antarfakultas, terdiri atas direktur atau wakil direktur, koordinator program
studi, dan tiga orang dosen calon promoter/co-promotor.

(5) Promoter dan co-promotor calon mahasiswa baru program doktor jalur
penelitian ditetapkan dengan surat keputusan dekan untuk program doktor
monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas, atau ditetapkan dengan surat
keputusan direktur untuk program doktor multidisiplin antarfakultas.

Pasal 13

Kerjasama Bidang Akademik

(1) Keijasama bidang akademik terkait dengan penyelenggaraan program
magister dan doktor dapat meliputi kegiatan kerjasama dalam bidang
pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada
masyarakat.

(2) Keijasama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk pengembangan kelembagaan dan memberikan



kemanfaatan terhadap penyelenggaraan program magister dan program
doktor yang dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of
understanding).

(3) Keijasama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
institusi yang berasal dari dalam negeri dikoordinasi oleh wakil rektor
bidang kerjasama, dan dengan melibatkan direktur hubungan internasional
untuk kerjasama dengan institusi yang berasal dari luar negeri.

(4) Penandatangan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh rektor.

(5) Implementasi kerjasama bidang akademik sebagai tindak lanjut nota
kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh fakultas
dan/atau pascasarjana penyelenggara program magister dan program
doktor.

BAB III

BIDANG PENDUKUNG AKADEMIK

Pasal 14

Rekrutmen Galon Mahasiswa Baru

(1) Proses rekrutmen calon mahasiswa baru program magister dan program
doktor dilakukan di tingkat universitas.

(2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
koordinatif antara wakil rektor bidang akademik, direktur, dan dekan.

(3) Koordinasi pada proses rekrutmen calon mahasiswa baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penentuan kuota, pengumuman
rekutmen, tes seleksi, calon mahasiswa yang diterima hasil seleksi, dan
registrasi administrasi akademik.

(4) Penentuan kuota banyaknya calon mahasiswa baru yang akan diterima
pada suatu tahun akademik diusulkan oleh koordinator program studi
kepada dekan untuk program studi monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas, atau diusulkan kepada direktur untuk program studi
multidisiplin antarfakultas dengan mempertimbangkan kecukupan
berbagai rasio akademik.

(5) Rekrutmen calon mahasiswa baru diumumkan secara publik dengan surat
keputusan Rektor.

(6) Tes seleksi dilakukan untuk menilai kualifikasi kelayakan akademik calon
mahasiswa.

(7) Proses rekrutmen calon mahasiswa baru program doktor jalur penelitian
dilakukan setiap saat berdasarkan penilaian kualifikasi kelayakan
akademik dan rekam jejak penelitian dan/atau publikasi artikel pada jumal
berskala nasional atau internasional.

(8) Penilaian kelayakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
dilakukan melalui beragam media berbasis jaringan untuk menyeleksi
calon mahasiswa.

(9) Penilaian kualifikasi calon mahasiswa baru program doktor jalur penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh tim panel.

(10) Tim panel sebagaimana dimaksud ayat (9) terdiri atas dekan atau wakil
dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan tiga orang dosen calon
promo tor/co-promo tor untuk menilai kualifikasi akademik calon
mahasiswa baru program doktor monodisiplin.

(11) Tim panel sebagaimana dimaksud ayat (9) terdiri atas dekan, wakil dekan
bidang akademik, dan tiga orang dosen calon promo tor/co-promotor untuk
menilai kualifikasi akademik calon mahasiswa baru program doktor
multidisiplin intrafakultas,

(12) Tim panel sebagaimana dimaksud ayat (9) terdiri atas direktur atau wakil
direktur, koordinator program studi, dan tiga orang dosen calon



promoter/co-promotor untuk menilai kualifikasi akademik calon
mahasiswa baru program doktor multidisiplin antarfakultas.

(13) Calon mahasiswa yang diterima hasil seleksi ditetapkan dengan surat
keputusan Rektor.

(14) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) wajib melakukan
registrasi administrasi akademik.

Pasal 15

Administrasi Perijinan

(1) Administrasi perijinan kegiatan akademik terkait dengan penyelesaian tesis
dan/atau disertasi terdiri atas perijinan untuk validasi, observasi, dan
penelitian.

(2) Perijinan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
program magister dan program doktor monodisiplin dan mutidisiplin
intrafakultas diajukan oleh mahasiswa, mengetahui koordinator program
studi, dan dikeluarkan oleh dekan atau wakil dekan bidang akademik.

(3) Perijinan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
program magister dan program doktor mutidisiplin antarfakultas diajukan
oleh mahasiswa, mengetahui koordinator program studi, dan dikeluarkan
oleh direktur atau wakil direktur.

Pasal 16

Administrasi Kelulusan

(1) Administrasi penjejakan proses kelulusan mahasiswa program magister
dan program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas dilakukan
di subbagian administrasi akademik ketatausahaan fakultas.

(2) Administrasi penjejakan proses kelulusan mahasiswa program magister
dan program doktor multidisiplin antarfakultas dilakukan di subbagian
administrasi akademik ketatausahaan pascasaijana.

(3) Surat keterangan lulus untuk mahasiswa program magister dan program
doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas dikeluarkan oleh dekan.

(4) Surat keterangan lulus untuk mahasiswa program magister dan program
doktor multidisiplin antarfakultas dikeluarkan oleh direktur.

Pasal 17

Penandatangan dan Legalisasi

(1) Lembar pengesahan karya akademik berupa tesis dan disertasi untuk
program magister dan program doktor monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas ditandatangani oleh dekan.

(2) Lembar pengesahan karya akademik berupa tesis dan disertasi untuk
program magister dan program doktor multidisiplin antarfakultas
ditandatangani oleh direktur.

(3) Ijasah program magister dan program doktor monodisiplin dan multidisiplin
intrafakultas ditandangani oleh Dekan dan Rektor.

(4) Ijasah program magister dan program doktor multidisiplin antarfakultas
ditandangani oleh Direktur dan Rektor.

(5) Legalisasi ijasah dan sertifikat akreditasi program magister dan program
doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas ditandangani oleh
dekan atau wakil dekan bidang akademik.

(6) Legalisasi ijasah dan sertifikat akreditasi program magister dan program
doktor multidisiplin antarfakultas ditandangani oleh direktur atau wakil
direktur.



BAB IV

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK DAN AKREDITASI PROGRAM STUD!

Pasal 18

Penjaminan Mutu Akademik

(1) Penjaminan mutu penyelenggaraan program magister dan doktor mencakup
penetapan standar mutu akademik, monitoring dan evaluasi proses
pembelajaran, penjaminan mutu karya akademik berupa artikel, tesis, dan
disertasi.

(2) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada standar pendidikan UM.

(3) Penetapan standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh penjaminan mutu pascasarjana,

(4) Penjaminan mutu pascasaijana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan representasi dari fakultas dan pascasarjana penyelenggara
program magister dan program doktor.

(5) Anggota dari penjaminan mutu pascasarjana sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdiri atas satu orang dosen tanpa tugas tambahan dan
berkualifikasi doktor sebagai perwakilan dari masing-masing fakultas dan
pascasaijana.

(6) Penjaminan mutu pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari salah satu anggota
penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk program magister dan program doktor
monodosiplin dilakukan oleh penjaminan mutu jurusan.

(8) Monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk program magister dan program doktor
multidisiplin intrafakultas dilakukan oleh penjaminan mutu fakultas.

(9) Monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk program magister dan program doktor
multidisiplin antarfakultas dilakukan oleh penjaminan mutu pascasarjana.

(10) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilsikukan pada awal, tengah,
dan akhir semester.

(11) Karya akademik berupa artikel, tesis dan disertasi wajib ditulis sesuai
dengan standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
wajib dilakukan penelusuran tingkat kemiripan {similarity) dengan karya
sejenis.

Pasal 19

Akreditasi Program Studi

(1) Pengelola program magister dan program doktor monodisiplin, multidisiplin
intrafakultas, dan multidisiplin aintarfakultas wajib menyusun borang
akreditasi untuk akreditasi program studi.

(2) Borang akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program
magister dan program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas
menjadi tanggungjawab fakultas sebagai unit pengelola.

(3) Borang akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program
magister dan program doktor multidisiplin antarfakultas menjadi
tanggungjawab pascasarjana sebagai unit pengelola.

(4) Pengendalian standar mutu dan pengiriman borang akreditasi program
studi program magister dan program doktor monodisiplin, multidisiplin
intrafakultas, dan multidisiplin antarfakultas dilakukan oleh penjaminan
mutu di universitas.



(5) Kegiatan visitasi asesor badan akreditasi dalam rangka akreditasi suatu
program studi untuk program magister dan program doktor monodisiplin
dan multidisiplin intrafakultas menjadi tanggungjawab fakultas.

(6) Kegiatan visitasi asesor badan akreditasi dalam rangka akreditasi suatu
program studi untuk program magister dan program doktor multidisiplin
antarfakultas menjadi tanggungjawab pascasarjana.

BAB V

TRANSISI DAN PENUTUP

Pasal 20

Transisi Pengelolaan Program Pendidikan Pascasarjana

(1) Masa transisi pengelolaan program pendidikan pascasarjana program
magister dan program doktor monodisiplin, multidisiplin intrafakultas, dan
multidisiplin antarfakultas dilakukan pada Semester Genap tahun
akademik 2018/2019.

(2) Pengelolaan program pendidikan pascasarjana program magister dan
program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas dilakukan
fakultas mulai Semester Gasal tahun akademik 2019/2020.

(3) Pengelolaan program pendidikan pascasarjana program magister dan
program doktor multidisiplin antarfakultas dilakukan pascasarjana mulai
Semester Gasal tahun akademik 2019/2020.

(4) Selama masa transisi, fakultas mempersiapkan tenaga kependidikan dan
sarana prasarana pendukung akademik untuk pengelolaan program
pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Penutup

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Februari 2019
Rektor,

AH ROPrGDDIN
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