Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

Program Kerja Dekan

Program Strategis
- Peningkatan kesejahteraan bagi dosen, staf penunjang dan mahasiswa
- Pembinaan dan peningkatan mutu mahasiswa dan lulusan di bidang akademik dan kemahasiswaan
- Peningkatan mutu penelitian, penerapan IPTEK dan pemberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas fakultas
- Peningkatan mutu manajemen dan pemeliharaan lingkungan
- Peningkatan peran Fapet dalam kancah regional, nasional dan internasional
Program Kerja Bidang : pendidikan
- Kisi-kisi ujian akhir
- Perangkat uji kompetensi calon sarjana
- Manual mutu penyelenggaraan tugas akhir dan seminar, dan sosialisasinya
- Pembentukan sistem pembimbingan akademik
- Kuliah Kerja Profesi berbasis teknologi
- Sistem promosi Mayor
- Clustering minor
- Pembenahan mutu pelayanan administrasi akademik
- Seminar Nasional dan Program Kemahasiswaan
- Akselerasi penguasaan soft skill mahasiswa
- Sistem pembinaan program-program kreativitas mahasiswa (PKM),
- Beasiswa bagi mahasiswa melalui kerjasama dengan perusahaan dan beasiswa utusan alumni,
- Pembentukan inkubator bisnis mahasiswa
- Program Student Program Kerjasama
- SOP kerjasama Fapet IPB
- Master plan Jonggol
- Satuan usaha akademik dan penunjang akademik
- Kerjasama pendidikan dengan institusi luar IPB
- Kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah dan swasta
- Pengembangan Peran Peternakan dalam Masyarakat (KKP, konsultasi /klinik Iptek-Nak, penyuluhan, pendampingan,
SMD, Pendampingan, Pelatihan Pemuda Tingkat Nasional
Program Sistem Informasi dan Publikasi Ilmiah
- Pengembangan website Fakultas Peternakan.
- Penerbitan ringkasan dan abstrak skripsi mahasiswa S1 dalam bentuk file pdf
- Penguatan sistem pengelolaan dan penelaahan Media Peternakan.
- Akreditasi (A) untuk Media Peternakan.
- Media Peternakan sebagai jurnal elektronik.
Program Humas dan Alumni
- Media informasi untuk alumni
- Penggalangan beasiswa dari alumni
- Promosi mata kuliah mayor minor kepada mahasiswa di luar Fapet
- Bursa kerja dan promosi hasil-hasil penelitian
- Reuni alumni (HPK) secara rutin
Program SDM dan Bina Lingkungan
- Pembinaan SDM
- Pelatihan pegawai dan dosen untuk pelayanan prima
- Rotasi pegawai
- Pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan olah raga
- Penataan lingkungan Fakultas
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebersamaan
- Pertandingan OR antar unit kerja
- Rekreasi bersama

http://fapet.ipb.ac.id
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