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SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Halo Sobat Milenial, Secara Khusus Lensa Kartika ingin menyapa para peserta Sit-In CARE
yang datang dari Sabang sampai Marauke, Karena dari berbagai wilayah se-Indonesia pasti
bakalan seru banget, Bersiaplah untuk upgrade diri kalian di UWIKA!

Oh iya, nggak kerasa udah masuk pekan-pekan ujian tengah semester. Kami paham,
Salah satu gerunjulan dalam hidup sebagai mahasiswa adalah hadirnya waktu-waktu khusus
di mana kita harus duduk diam dan berpikir keras demi menjawab soal-soal yang diberikan
dosen. UTS ini merupakan tolok ukur yang tepat untuk kamu manfaatkan demi melihat
kemampuanmu menyerap sari-sari ilmu pengetahuan dari petuah-petuah berharga bapak dan
ibu dosen. Sebagai bekas mahasiswa yang lulus di zaman-zaman TWICE dan Gfriend debut,
redaktur Lensa Kartika mencoba menghibur kamu dengan sapaan receh sebagai pembuka
info-info penting di Lensa Kartika Edisi 52 seputar kampus tercinta kita, UWIKA. 

Selain belajar, ada tips lumayan jitu agar UTS yang kamu tengah hadapi berubah menjadi
Ujian Tapi Santai.  Pertama, Mandi - Bayangkan kalau kamu mengerjakan UTS tapi sambil
garuk-garuk kepala karena ada ketombenya, atau nggak bebas bergerak karena merasa
ketekmu bau. Tidak menyenangkan, bukan? Kedua - Menjaga Hubungan Baik dengan
Sesama - Poin ini tidak bisa kamu abaikan, meski kelihatannya tidak berhubungan langsung
dengan nilai UTS yang akan kamu dapatkan. Mulailah jaga hubungan baik ini dengan
keluargamu: telepon mereka dan mintalah doa restu. Bagaimanapun, doa orang tua adalah
doa restu terbaik bagi kita untuk mengarungi hidup berdua…Eh, ngerjain UTS, maksudnya.
Tak hanya orang tua dan keluarga, kamu juga harus menjaga hubungan baik dengan teman-
teman sekelasmu. Bukan apa-apa nih gaes, tapi kita semua toh nggak akan tahu apa yang
akan terjadi di masa depan, termasuk 5 menit setelah kita membaca soal-soal ujian. Hehe~
Ketiga - Tidak Perlu Bersikap Sok Tahu dan Banyak Bicara. Sebagai agent of change,
hindarilah bersikap sok tahu dan banyak ngomong yang bisa merugikanmu kelak. Selamat
Menempuh Ujian! 

https://www.widyakartika.ac.id/site/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCfdzBT8HH-4y21nMV12gOhA
https://instagram.com/infouwika?igshid=o52w8vxco6ua
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA


'Sang Mulan' tak berhenti mengukir prestasi, Jesslyn Calista (Prodi Pendidikan Bahasa
Mandarin) memenangkan kontes Duta Budaya Tionghoa dengan anugrah gelar
sebagai CICI JATIM 2020, Pada hari Sabtu 28 November 2020. Proficiat! Juga
terimakasih untuk dukungan Sobat Milenial semua yang telah diberikan pada Jesslyn.
Tunggu wawancara ekslusif bersama Jesslyn pada pekan ini. Semoga menginspirasi
Sobat Milenial semua untuk terus berprestasi. Salam Humanis, Inovatif dan Kreatif! 

Congratulation Jesslyn Calista!



Secara resmi, Universitas Widya Kartika telah membuka program sit in ‘CARE’ pada
bulan November 2020. Program sit in ini adalah program perkuliahan yang
mendukung sistem “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dan dibuka GRATIS untuk
umum dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Siapapun
kamu Sobat Milenial, selain mahasiswa UWIKA tentu saja dipersilahkan untuk
mengikuti program sit in ini. Mulai adik-adik yang sedang menyelesaikan
pendidikan setara SMA/SMK/MA dan mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi,
lulusan SMA, lulusan Diploma, hingga para pegawai yang ingin meningkatkan...

                                                                                              >> Baca Selengkapnya..

https://www.instagram.com/p/CHt6OjaMg93/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-04/
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GELAR FGD, INGIN SELARASKAN
KEBUTUHAN MITRA SEKOLAH 

dalam Sistem Pendidikan Terintegrasi

Dinamika dunia Pendidikan di Indonesia memang selalu menarik

untuk dibahas. Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa

ini, secara otomatis bisa dikatakan betapa berlimpahnya SDM

yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Jika kita lihat

dari pendidikan non formal secara berurutan dari terendah

hingga tertinggi dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah

Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi,

Institut, Universitas dan lain-lain). Khusus untuk Sekolah

Menengah Atas (SMA), terdapat hal menarik dimana terdapat pula

tingkat pendidikan yang setara yang disebut dengan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK). Perbedaan yang mencolok dari

pembentukan Siswa SMK adalah bahwa mereka dicetak untuk

siap kerja. Namun kematangan emosi, daya analisis dan

perencanaan yang belum matang terkadang menjadi hambatan

mereka untuk meniti karir secara maksimal.Dari fenomena di atas

itulah yang membuat Universitas Widya Kartika menawarkan

berbagai macam program sosialisasi pendidikan ataupun

pelatihan nantinya kepada Siswa SMA/SMK. Mengingat banyak

calon lulusan SMA/SMK yang masih ..

                                                                    >> Baca Selengkapnya...

Forum Group Discussion ini diadakan
sehubungan dengan penguatan sistem
pendidikan yang terintegrasi dengan
Dunia Usaha dan Dunia Industri serta
ketersediaan pendidikan berbasis project
yang dapat diakses oleh siapa saja dengan
mudah dan murah. Dengan adanya
integrasi pada seluruh sistem informasi di
sekolah-sekolah, diharapkan dapat lebih
memberikan kemudahan baik bagi
pengelolanya, maupun pengguna sistem
informasi tersebut.

https://www.widyakartika.ac.id/site/11-07/


Segera daftarkan dirimu

Profesi arsitek sangat berperan penting dalam pembangunan dan masyarakat.
Arsitek dapat berperan di segala hal, mulai dari pekerjaan yang sesuai dengan latar
belakang pendidikan atau di luar dari bidang kearsitekturan. Salah satu pembicara
yaitu Bapak Dr. Ir Bambang Soemardiono, sempat mengatakan bahwa jika ingin
menjadi arsitek yang profesional minimal harus 5 tahun pendidikan, termasuk
pendidikan profesi arsitek sesuai yang digariskan oleh undang-undang arsitek
Indonesia. Untuk itu sangat penting mulai dari sekarang mahasiswa arsitektur yang
nantinya berkeinginan untuk menjadi arsitek profesional mengetahui langkah-
langkah menjadi arsitek profesional serta perannya dalam dunia kerja. Selain itu
mahasiswa diharapkan memperkaya dan memperdalam ilmu dan pengalaman
dalam bidang arsitektur.

Pada umumnya, fresh graduate S1 jurusan arsitektur yang ingin menjalani karir
profesionalnya sebagai arsitek profesional akan bergabung dengan konsultan
perencana dan perancangan untuk bekerja mencari nafkah sekaligus ilmu yang
bersifat praktek untuk nantinya menjadi bekal bagi dirinya untuk menjadi arsitek
profesional. Selain itu, para lulusan baru ini juga dapat bergabung dengan..

                                                                                                            >> Baca Selengkapnya..

INGATKAN KEMBALI SEMANGAT PROFESI
PARA CALON ARSITEK INDONESIA
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLu2xj9y7qgH4LR4yOQtJa7VvX6dWoWdYh
https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-05/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-05/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-05/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-05/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-05/


Perguruan tinggi tidak hanya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, namun juga penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa. Dalam kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang
pendanaanya berasal dari hibah pemerintah, Dosen peneliti bertanggung jawab atas keberhasilan
atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Hal ini dilakukan
sebagai bagian dari tolak ukur mutu dan kualitas . Untuk itu, Lembaga Penelian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Kartika Surabaya berkolaborasi dengan mitra
Universitas Narotama Surabaya sebagai Komite Penilaian atau reviewer independent dalam
menjalankan fungsi Monitoring dan Evaluasi capaian peneliian para dosen yang mendapatkan..

                                                                                                                              >> Baca Selengkapnya...

https://www.instagram.com/p/CIFoKy_MTV-/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-08/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-08/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-08/


Lulusan Sarjana di era sekarang sejatinya menghadapi tantangan berupa masa depan
yang berubah dengan cepat dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan
teknologi yang begitu pesat. Oleh karena itu, perlu pelaksanaan program pembelajaran
yang inovatif. Universitas Widya Kartika pun telah menerapkan hak belajar tiga
semester di luar program studi, yang merupakan salah satu program dari kebijakan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nadiem Makarim ini memang tidak bersifat wajib dan tidak memaksa,
tetapi akan banyak sekali manfaatnya apabila diterapkan. Buat Sobat Milenial yang
memutuskan untuk mengambil sistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, manfaat
yang akan kamu..

                                                                                                          >> Baca Selengkapnya..

https://www.instagram.com/p/CH1zypUshx_/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-06/


Saat lulus dari perguruan tinggi nanti sejatinya kamu tidak hanya bisa jadi pekerja
lho, tapi bisa juga merintis bisnis sendiri. Nah, ada jurusan di Universitas Widya
Kartika yang mampu membekali Sobat Milenial dengan ilmu dan kemampuan
yang dibutuhkan untuk meniti karir sebagai profesional sekaligus juga bisa jadi
pebisnis sukses di kemudian hari.Mindset pengusaha bisa dipersiapkan dari
dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang jurusan-jurusan di
Universitas Widya Kartika yang ‘khas’mampu menumbuhkan mindset pebisnis,
dan nantinya akan membantumu menjadi pengusaha yang sukses. Yuk cek,
jurusan-jurusan apa saja!

                                                                                                                                     >> Baca Selengkapnya..

https://www.widyakartika.ac.id/site/11-09/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-09/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-09/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-09/
https://www.widyakartika.ac.id/site/11-09/


https://meet.google.com/uwe-ajdq-cys


dion.widyakartika.ac.id
lisa.widyakartika.ac.id
krs.widyakartika.ac.id
skk.widyakartika.ac.id
skpi.widyakartika.ac.id

Daftar halaman website UWIKA yang bisa diakses pakai Kuota Belajar
dari Pemerintah :

Segera cek nama kamu apakah sudah terdaftar dan tervalidasi oleh
sistem Kuota Belajar dari pemerintah, cek melalui website
bak.widyakartika.ac.id Bagi kalian yang belum terdaftar bisa mengajukan
melalui website lisa.widyakartika.ac.id

Halo Sobat Milenial!

Siapa nih yang ketinggalan info

mengenai data kuota internet

belajar ini?









"Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2020, Dengan
hati tulus kami ucapkan untuk para guru juga dosen

yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang,
tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Tanpa
pamrih, kau menuntun setiap langkahku. Tanpa
menuntut tanda jasa, kau mendukungku untuk

menghadapi dunia."



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgCnrHBhnKGHC-zN8ZcBsild__rJiQSENygc99qbTYpCFp9w/viewform
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