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Dalam rangka upaya penjamin mutu dan 

peningkatan kualitas pelayanan terhadap 

mahasiswa maka dilaksanakannya Survey 

Evaluasi Perkuliahan oleh Mahasiswa yang 

merupakan salah satu alat pengukuran 

kepuasan mahasiwa terhadap layanan yang 

diterima khususnya menyangkut evaluasi 

kinerja dosen di lingkungan civitas 

akademik Universitas Syiah Kuala. 

Tujuan utama dari Survei adalah 

mengidentifikasi persepsi mahasiswa 

terhadap dosen dan meningkat kinerja 

dosen dalam mengajar mata kuliah, 

sebagai acuan bagi pihak Universitas dalam 

menyusun program kerja, pengembangan 

program dan menentukan arah kebijakan 

universitas. Umpan balik dari survei ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai upaya 

perbaikan terus menerus dalam 

memberikan pelayanan bagi mahasiswa 

dan untuk dapat menentukan prioritas 

komponen mana yang harus segera 

ditindaklanjuti oleh Universitas. 

Survei ini diakses secara Online 

melalui sistem aplikasi yang telah 

dirancang sesuai kebutuhan. 

Waktu Pelaksanaan 

Survei Online ini dilaksanakan dari tanggal 

3 Juli s/d 7 Agustus 2017, 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk 

masing-masing fakultas. Pengisian survei 

ini dapat dilakukan oleh mahasiswa di 

mana saja dengan menggunakan jaringan 

internet. 

 

 

 

Bagi mahasiswa yang tidak mengisi survei 

ini, secara otomatis tidak dapat mengisi 

KRS untuk semester berikutnya. 

Akses Laman Survei 

Mahasiswa dapat mengakses survei 

kepuasan mahasiswa ini pada laman: 

http://sinekad.unsyiah.ac.id 

Jadwal Pengisian Survei Mahasiswa 
berdasarkan fakultas 

 

FAKULTAS JADWAL 

F.MIPA - 3 / 12 / 21 / 30 Juli 

F.TEKNIK - 4 / 13 / 22 / 31 Juli  

F.EB - 5 / 14 / 23 Juli 

- 1 Agustus 

F.HUKUM - 6 / 15 / 24 Juli 

- 2 Agustus 

F.K.HEWAN 
- 7 / 16 / 25 Juli 

- 3 Agustus F.KP 

F.KIP - 8 / 17 / 26 Juli  

- 4 Agustus 

F.ISIP - 9 / 18 / 27 Juli 

- 5 Agustus 

F.KEDOKTERAN 
- 10 / 19 / 28 Juli 

- 6 Agustus 
F.KG 

F.KEP 

F.PERTANIAN - 11 / 20 / 29 Juli  

- 7 Agustus 

 

Survei ini WAJIB diikuti 

oleh seluruh mahasiswa aktif 

Jenjang S1 dan D3. 

http://sinekad.unsyiah.ac.id/

