PUSAT KAJIAN PEMBELAJARAN & E-LEARNING

UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Tangerang Selatan. Gdg A, Ruang 211

SISTEM PERKULIAHAN ONLINE (E-LEARNING)
REGULER “A” & “B”
A.

PENJELASAN UMUM
1. Pelaksanaan perkuliahan online melalui website: e-learning.unpam.ac.id
2. Perkuliahan online (e-learning) dilaksanakan untuk mata kuliah 3 SKS
3. Perkuliahan online (e-learning) TIDAK dilaksanakan untuk mata kuliah praktikum
4. 1 pertemuan pada perkuliahan online dilaksanakan selama 5 hari (senin s/d Jumat),
(Jadwal dapat diunduh pada web e-learning : e-learning.unpam.ac.id)

B.

PERSIAPAN PERKULIAHAN ONLINE
1. Bahan ajar (modul) disusun oleh Tim Teaching masing-masing mata kuliah tiap program
studi
2. Bahan ajar yang sudah ditulis oleh Tim Teaching di serahkan ke program studi masingmasing yang kemudian soft copy di kirimkan oleh Koordinator PKP-EL program studi ke
Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning Universitas Pamulang.
3. Bahan Ajar (modul) tersebut di unggah oleh Tim dari Pusat Kajian Pembelajaran & ELearning sampai batas waktu sebelum perkuliahan semester 2016/1 berjalan.
4. Jika terdapat bahan ajar mata kuliah yang belum terselesaikan dan belum dikirimkan ke
Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning sampai batas waktu yang dtelah ditentukan, maka
prodi diberikan waktu untuk mengunggah bahan ajar tersebut secara mandiri sampai
pada tanggal 24 September 2016.

C.

AKTIVITAS PERKULIAHAN ONLINE
1. Mahasiswa dan dosen dapat mengunduh file bahan ajar yang sudah tersedia di web elearning.
2. Dosen dianjurkan menambah dan mengunggah bahan ajar lain yang mampu dijadikan
referensi oleh mahasiswa, diharapkan “Jurnal” yang sesuai dengan materi pokok yang
diajarkan.
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang terdapat pada bahan ajar sebagai salah satu bentuk
absensi mereka pada perkuliahan online.
4. Dosen memberikan penjelasan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui
”forum diskusi”.

D.

ABSENSI PERKULIAHAN ONLINE DOSEN & MAHASISWA
1. Absensi Mahasiswa

2.

Absensi mahasiswa pada perkuliahan online didasarkan pada: (a) pengumpulan
tugas/latihan, (b) partisipasi aktif pada forum diskusi.
Absensi Dosen
 Absensi dosen pada perkuliahan online disasarkan pada : (1) ada file materi bahan ajar
yang diunggah pada pertemuan online; (2) aktivitas dosen pada web e-learning, pada
jadwal minggu online.
 Absensi dosen untuk 1 pertemuan online dicapai dengan mendapatkan 15 create)*
 )* Create dapat dicapai dengan melakukan aktivitas online berupa:
a. Menambahkan file materi ajar pada content yang tersedia
b. Membuat forum diskusi (add a new discussion topic) berupa pertanyaan kepada
mahasiswa.
c. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa
d. Menanggapi Jawaban mahasiswa
e. Memberikan motivasi
f. Memberikan penilaian atas kinerja mahasiswa dalam kegiatan diskusi atau tugas.
g. Mereview Materi
 Capaian create dapat dimonitoring pada web: laporanmoodle.unpam.ac.id melalui
staff prodi atau Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning Gedung A, Ruang 211

E.

F.

JADWAL PERKULIAHAN ONLINE 2016/1
Penjadwalan perkuliahan online dibagi menjadi 2 kelompok prodi
KELOMPOK 1

Tanggal Ol

Pertemuan
ke-

Manajemen
S1. Ilmu Hukum
Teknik Elektro
Teknik Industri
Teknik Kimia
D3. Akuntansi
Matematika

3 - 7 Okt 16

2

17 - 21 Okt 16

5

5 - 9 Des 16

12

19 - 23 Des 16

15

KELOMPOK 2

Tanggal Ol

Pertemuan
ke-

S1. Akuntansi
Teknik Informatika
Teknik Mesin
Sastra Inggris
Sastra Indonesia
PPKN
Pendidikan Ekonomi
D3. Sekertari

24 - 28 Okt 16

5

7 - 11 Nop 16

8

28 Nop - 2 Des 16

11

26 - 30 Des 16

16

PERKULIAHAN ONLINE PENGGANTI
1. Untuk hari libur nasional & libur bersama (wisuda) perkuliahan dilaksanakan secara online
pada hari tersebut.
2. Ketidakhadiran dosen saat tatap muka di kelas dapat digantikan dengan perkuliahan
online dengan catatan:
 Selama 1 semester hanya 1 kali penggantian tatap muka kelas ke perkuliahan online.
 Menghubungi Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning di Ruang 211, gdg A.

PUSAT KAJIAN PEMBELAJARAN & E-LEARNING

UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Tangerang Selatan. Gdg A, Ruang 211

SISTEM PERKULIAHAN ONLINE (E-LEARNING)
REGULER “C”
A.

PENJELASAN UMUM
1. Pelaksanaan perkuliahan online melalui website: e-learning.unpam.ac.id
2. Perkuliahan online (e-learning) dilaksanakan untuk seluruh mata kuliah
3. Perkuliahan online (e-learning) TIDAK dilaksanakan untuk mata kuliah praktikum
4. Tiap modul perkuliahan terdapat 1 minggu online yang dilaksanakan selama 5 hari (senin
s/d Jumat), (Jadwal dapat diunduh pada web e-learning : e-learning.unpam.ac.id)
5. Jumlah pertemuan yang di onlinekan, diatur oleh penanggungjawab reguler C

B.

PERSIAPAN PERKULIAHAN ONLINE
1. Bahan ajar (modul) disusun oleh Tim Teaching masing-masing mata kuliah tiap program
studi
2. Bahan ajar yang sudah ditulis oleh Tim Teaching di serahkan ke program studi masingmasing yang kemudian soft copy di kirimkan oleh Koordinator PKP-EL program studi ke
Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning Universitas Pamulang.
3. Bahan Ajar (modul) tersebut di unggah oleh Tim dari Pusat Kajian Pembelajaran & ELearning sampai batas waktu sebelum perkuliahan semester 2016/1 berjalan.
4. Jika terdapat bahan ajar mata kuliah yang belum terselesaikan dan belum dikirimkan ke
Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning sampai batas waktu yang dtelah ditentukan, maka
prodi diberikan waktu untuk mengunggah bahan ajar tersebut secara mandiri sampai
pada tanggal 24 September 2016.

C.

AKTIVITAS PERKULIAHAN ONLINE
1. Mahasiswa dan dosen dapat mengunduh file bahan ajar yang sudah tersedia di web elearning.
2. Dosen dianjurkan menambah dan mengunggah bahan ajar lain yang mampu dijadikan
referensi oleh mahasiswa, diharapkan “Jurnal” yang sesuai dengan materi pokok yang
diajarkan.
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang terdapat pada bahan ajar sebagai salah satu bentuk
absensi mereka pada perkuliahan online.
4. Dosen memberikan penjelasan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui
”forum diskusi”.

D.

ABSENSI PERKULIAHAN ONLINE DOSEN & MAHASISWA
1. Absensi Mahasiswa

2.

Absensi mahasiswa pada perkuliahan online didasarkan pada: (a) pengumpulan
tugas/latihan, (b) partisipasi aktif pada forum diskusi.
Absensi Dosen
 Absensi dosen pada perkuliahan online disasarkan pada : (1) ada file materi bahan ajar
yang diunggah pada pertemuan online; (2) aktivitas dosen pada web e-learning, pada
jadwal minggu online.
 Absensi dosen untuk 1 pertemuan online dicapai dengan mendapatkan 30 create)*,
setara dengan 2 kali pertemuan pada reguler “A” dan “B”.
 )* Create dapat dicapai dengan melakukan aktivitas online berupa:
a. Menambahkan file materi ajar pada content yang tersedia
b. Membuat forum diskusi (add a new discussion topic) berupa pertanyaan kepada
mahasiswa.
c. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa
d. Menanggapi Jawaban mahasiswa
e. Memberikan motivasi
f. Memberikan penilaian atas kinerja mahasiswa dalam kegiatan diskusi atau tugas.
g. Mereview Materi
 Capaian create dapat dimonitoring pada web: laporanmoodle.unpam.ac.id melalui
staff prodi, staf Reguler C (R.210 gdg A), atau Pusat Kajian Pembelajaran & E-Learning
Gedung A, Ruang 211.

E.

JADWAL PERKULIAHAN ONLINE 2016/1
Penjadwalan perkuliahan online dibagi menjadi 2 kelompok prodi
KELOMPOK 1

Tanggal Ol

Modul ke-

Manajemen
S1. Ilmu Hukum
Teknik Elektro
Teknik Industri
Teknik Kimia
D3. Akuntansi
Matematika

31 Okt- 4 Nop 16

1

21 - 25 Nop 16

2

2 - 6 Jan17

3

KELOMPOK 2
S1. Akuntansi
Teknik Informatika
Teknik Mesin
Sastra Inggris
Sastra Indonesia
PPKN
Pendidikan Ekonomi
D3. Sekertari

Tanggal Ol

Modul ke-

10 - 14 Okt 16

1

12 - 16 Des 16

2

30 Jan -3 Peb 17

3

