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SURAT EDARAN REKTOR 

 

Nomor : 263/UWIKA/R/VII/2021 

Lamp.  : -      

Hal  : Monitoring Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester  

  Genap 2020/2021 

 

Yth.  

1. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah 

2. Seluruh Mahasiswa/i 
 

 

Dalam upaya menjaga mutu dan kualitas layanan dalam kegiatan belajar mengajar di 

Universitas Widya Kartika, maka sehubungan dengan telah berakhirnya perkuliahan 

Semester Genap 2020/2021 dan atas rekomendasi Pusat Penjaminan Mutu dalam 

sifatnya yang darurat dan penting. Maka bersama ini kami menghimbau kepada : 

1. Para dosen pengampu mata kuliah untuk dapat membagikan link umpan balik terkait 

Evaluasi Pembelajaran pada aplikasi DION atas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

yang telah dijalaninya kepada para mahasiswa mata kuliahnya untuk selanjutnya 

mengisinya; 

2. Para mahasiswa diminta untuk mengisi link umpan balik Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) yang dibagikan oleh dosen maupun universitas (tersebut pada poin 1) dan 

dimohon untuk mengisi seluruh kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman, 

pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya, dengan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

 Buka aplikasi DION 

 Site home (klik site announcements) 

 Klik link Kuisioner Evaluasi Pembelajaran atau langsung klik link berikut: 

https://bit.ly/3ww79LI  

Adapun batas waktu pengisian link evaluasi pembelajaran ditunggu sampai dengan hari 

Selasa tanggal 20 Juli 2021.  

https://bit.ly/3ww79LI
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Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kerjasamanya dalam pengisian evaluasi 

pembelajaran. Dimana umpan balik ini sangat besar artinya bagi Universitas Widya 

Kartika (UWIKA) untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan pelayanan akademik ke depan, khususnya di era kondisi pandemi.  

Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu dan seluruh 

mahasiswa/i yang sudah menjalankan pembelajaran dengan baik dan atas segala 

peran sertanya. 

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan 

sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.  

 

 

Surabaya, 14 Juli 2021 

Hormat kami,  

 

 

F. Priyo Suprobo, S.T., M.T.  
Rektor 

  

          
Tembusan Yth : 

1. Para Wakil Rektor 

2. Ka. PPM 

3. Para Pimpinan UKPA (Unit Kerja Pelaksana Akademik) dan UKPPA (Unit Kerja Penunjang 

Pelaksana Akademik) 
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