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1.1. Tujuan 

1. Memberikan kemudahan kepada promotor dan ko-promotor dalam rangka pembimbingan 
kepada mahasiswa untuk perbaikan penyusunan proposal disertasi. 

2. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk berkomunikasi secara langsung dengan 
promotor dan kopromotor dalam rangka perbaikan penyusunan disertasi. 

3. Mempercepat mahasiswa dalam penyelesaian penyusunan proposal disertasi dengan 
pembimbingan dari promotor dan kopromotor secara intensif. 

 

1.2. Referensi : Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya,     

                           Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Brawijaya           

                           Buku Pedoman Pendidikan FMIPA Universitas Brawijaya 

                Buku Pedoman Pendidikan JB-UB FMIPA Universitas Brawijaya 

 

1.3. Pihak Terkait 

1. Promotor 

2. Ko-Promotor 

3. Mahasiswa 

4. KPS/Tim Seleksi Program Doktor 

 

1.4. Langkah-Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Seminar Pra-Proposal Disertasi 

1. Ketua Program Studi (KPS) S-3 Biologi menyerahkan pra-proposal disertasi kepada tim 
pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) disertai dengan bukti penyerahan 
dokumen pada minggu pertama awal semester pendidikan program doktor. 

2. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) mengevaluasi naskah pra-
proposal mahasiswa bimbingannya paling lambat dua minggu. 

3. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) memanggil mahasiswa 
bimbingannya untuk menjelaskan hasil evaluasi, menyerahkan pra-proposal dan 
memberikan tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk diperbaiki. Semua 
aktivitas pembimbingan dilengkapi dan ditulis dalam buku kendali.  

4. Mahasiswa memperbaiki pra-proposal berdasarkan saran-saran dari tim pembimbing 
disertasi (promotor dan ko-promotor) dan menyerahkan pra-proposal yang sudah 
diperbaiki kepada tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) paling lambat 
dalam waktu dua minggu. 

5. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) memanggil mahasiswa 
bimbingannya untuk merencanakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan seminar pra-
proposal yang pertama. 

6. Mahasiswa wajib menyampaikan pendaftaran jadwal seminar pra-proposal yang pertama 
kepada pegawai TU PS S-3 Biologi. Seminar pra-proposal dilakukan sebanyak tiga kali 
dalam satu semester dan mahasiswa wajib mendaftarkan seminar pra-proposal kepada 
pegawai TU PS S-3 Biologi. 

7. Pegawai TU PS S-3 Biologi mendokumentasi jadwal pelaksanaan seminar pra-proposal 
mahasiswa yang bersangkutan pada buku daftar seminar pra-proposal.  



 

 

8. Mahasiswa melaksanakan seminar pra-proposal disertasi dengan dihadiri tim pembimbing 
disertasi (promotor dan ko-promotor) pada waktu dan tempat yang telah 
disepakati/ditetapkan paling lambat dalam waktu enam minggu sejak tim pembimbing 
disertasi (promotor dan ko-promotor) menerima naskah pra-proposal dari KPS/TSPD. 

9. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) memberikan evaluasi terhadap 
pra-proposal dan hasil seminar serta mengembalikan naskah pra-proposal kepada 
mahasiswa yang bersangkutan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan pra-
proposal disertasi.  

10. Mahasiswa memperbaiki pra-proposal berdasarkan saran-saran dari tim pembimbing 
disertasi (promotor dan ko-promotor) paling lambat 2 minggu setelah seminar pra-
proposal. 

11. Mahasiswa menyerahkan pra-proposal yang sudah diperbaiki kepada tim pembimbing 
disertasi (promotor dan ko-promotor).  

12. Mahasiswa menyerahkan proposal (naskah Pra-poposal yang telah tiga kali diseminarkan 
dan sudah disetujui oleh tim pembimbing disertasi) ke tim pembimbing untuk 
ditandatangani.  

13. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) memberikan tanda tangan 
persetujuan pada proposal disertasi mahasiswa yang bersangkutan. 

14. Tim pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) menyerahkan proposal disertasi 
kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

15. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh tim 
pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor) kepada Ketua Program Studi (KPS) S-3 
Biologi. 

 

Lampiran 

1. Buku kendali mahasiswa dalam rangka penyusunan propsal disertasi 

2. Bukti penyerahan dokumen pra-proposal disertasi dari KPS/TSPD kepada tim 
pembimbing disertasi 

3. Buku daftar seminar pra-proposal disertasi  

 


