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* Ijazah beserta Transkip Nilai (S3)

* Surat Keputusan Mengajar Mata Kuliah yang ditandangani oleh pimpinan PT (Jenjang
S2/S1/D3)

* Surat Keterangan bukti mengajar yang ditandatangani Pimpinan PT

* Sertifikat

* Bukti membimbing seminar,(Lembar pengesahan  seminar)

* Bukti membimbing KKN /PKL

* Bukti membimbing Skripsi /Tesis/ laporan akhir baik itu pembimbing utama atau
pembimbing pembantu (SK Membimbing Skripsi/laporan Karya Tulis Ilmiah(KTI)

* Bukti menguji pada ujian akhir /sidang

* Bukti membina kegiatan mahasiswa

* Bukti mengembangkan bahan pengajaran (diklat / buku ajar / modul )

* Bukti menyampaikan orasi ilmiah

* Bukti menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi ( SK pengangkatan
Rektor/Dekan/Ketua/Direktur/  jabatan pimpinan yang lain di perguruan
tinggi )

* Bukti membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya

* Bukti melaksanakan kegiatan deta sering dan pencakokan akademik dosen

* Bukti melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

Print out Riwayat Mengajar dari PDDIKTI

CEK LIST PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNTUK LEKTOR
LLDIKTI WILAYAH XIII

Persyaratan

Surat pengantar

Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK)

Print out NIDN dari laman PDDikti

16 Surat pernyataan melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang di dalamnya terdiri dari :

PAK dari tim penilaian angka kredit PTS

Bukti hasil penilaian angka kredit dari tim penilai PTS

Izin atau Tugas Belajar

Sertifikat Pendidik (SERDOS) khusus bagi dosen yang sudah SERDOS

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 Thn Terakhir

SK Fungsional dan PAK Terakhir

SK Pangkat/Gol Terakhir bagi Dosen PNS /  SK Inpassing Bagi Dosen Tetap Yayasan

Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat

Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (Materai Rp. 10.000)

Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah

SK Tim Reviewer dan Bukti Hasil Penilaian Peer Reviewer Per Jurnal 2 (dua) orang Penilai



* Bukti hasil penelitian yang di publikasi ( monograf/buku referensi)

* Bukti asli jurnal ilmiah internasional/nasional terakreditasi tidak terakreditasi

* Bukti seminar (internasional/nasional)atau bukti poster tingkat internasional/nasional

* Bukti koran dari majalah populer umum

* Bukti menerjemahkan /menyadur buku ilmiah

* Bukti mengedit/menyunting karya ilmiah

* Bukti membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan (internasional/nasional)

* Bukti membuat rancangan dan karya teknologi ,rancangan dan karya seni
monumental/seni pertunjukan/karya sastra  (internasional /Nasional /Lokal )

* Bukti menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah /Pejabat negara yang harus
dibebaskan dari tugas organisasinya (SK pengangkatan)

* Bukti melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian (laporan kegiatan dan
surat tugas pelaksana)

* Bukti memberi latihan /penyuluhan /penataan/ceramah pada masyarakat (Laporan
kegiatan,SK penunjukan)

* Bukti insidental

* Bukti pelayanan kepada masyarakat (Bukti penegasan dan Laporan Kegiatan )

* Bukti membuat /menulis karya pengabdian

* Bukti asli menjadi aggota dalam suatu penitia perguruan tinggi / lembaga pemerintah
/menjadi onggota organisasi profesi

* Bukti mewaki (perguruan tinggi / lermbaga pemerintah/menjadi anggota delegasi nasional
ke pertemuan internasional/berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah

* Bukti mendapatkan penghargaan /tanda jasa

* Bukti menulis buku pelajaran SLTA kebawah yang diterbitkan dan di edarkan secara
Nasional

* Bukti mempunyai prestasi dibidang olah raga /Humaniora

* Bukti menjadi Anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen  (SK)

Note

Pengusul, Pemeriksa Berkas,

…………………… Ita Zahara, S.Sos., M.Si.
Hp. NIP 197111051992032001

: 1. Setiap Dokumen Wajib di susun Sesuai dengan Ceklis ini sebelum diusulkan Kepada LLDikti Wilayah XIII

17 Daftar kegiatan penelitian dan Surat pernyataan pelaksanaan penelitian  yang terdiri dari:

18 Surat pernyataan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari :

19 Surat pernyataan penunjang tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari :


