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Setelah penilaian selesai, 
aplikasi mengumpulkan 
serangkaian data anonim 
dari tiap peserta. 

Hal ini memungkinkan kami 
untuk melanjutkan riset ke 
dalam praktik pendidikan 
dalam program HE rekayasa, 
dan untuk menerapkan 
perbaikan pada aplikasi yang 
memastikan pengalaman 
pengguna yang positif 
secara konsisten. 

Pengguna dapat membuat 
log masuk mereka sendiri, 
atau melanjutkan sebagai 
tamu untuk menjawab 
kuesioner kami. 

Setelah kuesioner selesai, 
aplikasi akan menghasilkan 
laporan berdasarkan 
jawaban Anda dan 
bagaimana laporan tersebut 
dibandingkan dengan 
atribut, dukungan, fasilitator, 
dan metode penilaian yang 
teridentifikasi di taksonomi 
kami sebagai hal yang 
penting untuk kulikulum 
rekayasa yang lebih baik.

APLIKASI  
ENHANCE DAPAT  
DIGUNAKAN  
OLEH:
  Institusi yang ingin  

memantau status  
program-program  
mereka,

  Direktur program  
yang ingin lebih memahami  
cara menjelaskan efektivitas,  
maksud, dan tujuan program, dan

  Para pendidik yang ingin mencapai  
pengetahuan yang lebih luas tentang  
fitur-fitur pembeda dari program Rekayasa 
dalam konteks pendidikan tinggi di Eropa.

Dengan menggunakan Aplikasi ENHANCE Anda dapat 
menjawab kuesioner program rekayasa kami dan 
mengirimkannya untuk evaluasi. Algoritme ENHANCE 
akan menghasilkan laporan penilaian terperinci dengan 
komentar dan saran individu. 

Aplikasi ini telah dikembangkan oleh University of 
West Attica, Departemen Teknik Informatika dan 
Komputer (Department of Informatics and Computer 
Engineering). Pengembangan didasarkan pada 
riset yang dilakukan dalam ENabling Humanitarian 
Attributes for Nurturing Community-based 
Engineering (Mengaktifkan Atribut Kemanusiaan 
untuk Memelihara Rekayasa Berbasis Masyarakat) 
(ENHANCE), proyek kerja sama 3 tahun melalui 
Komisi Eropa di bawah Erasmus+ Key Action 2, Kerja 
sama untuk inovasi dan pertukaran praktik-praktik 
terbaik dan Pengembangan Kapasitas di bidang 
Pendidikan Tinggi. 

Proyek ini menginvestigasi persoalan kemanusiaan 
yang kompleks dari beragam perpektif disiplin 
ilmiah untuk mengembangkan solusi yang seimbang, 
cerdas, dan sinergis.
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Alat digital untuk 
mengevaluasi 
kualitas program 
Rekayasa lulusan

APLIKASI 
ENHANCE

Dukungan Komisi Eropa (European Commission) 
untuk produksi publikasi ini bukan merupakan 
dukungan konten yang hanya mencerminkan 
pandangan-pandangan penulis, dan Komisi tidak 
bertanggung jawab atas penggunaan apa pun 
dari informasi yang terkandung di dalamnya.
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Proyek ENHANCE telah mengembangkan 
taksonomi atribut untuk melacak tantangan 
kemanusiaan berdasarkan hasil riset kami. 

Aplikasi didasarkan pada taksonomi, yang 
menginformasikan dan membuat hasil yang 
akan dikembalikan.

TAKSONOMI

Taksonomi ini menunjukkan atribut yang 
mendasari yang telah dikembangkan dengan 
baik dalam Lulusan Rekayasa melalui sistem 
pendidikan global, serta atribut ENHANCE - yang 
diusulkan untuk dikembangkan secara lebih kuat 
dalam program pendidikan.

Atribut ini akan berkontribusi untuk 
membekali siswa teknik dalam mengatasi 
tantangan kemanusiaan, dan untuk 
merespons kebutuhan masyarakat serta 
menyiapkannya untuk memasuki industri 
rekayasa saat ini.


