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VISI

Visi penyelenggaraan program studi Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini adalah menjadi pusat pendidikan pendidik
anak usia dini yang unggul, cerdas dan bermartabat

MISI

1.
2.
3.

Melaksanakan pendidikan tenaga pendidik anak usia dini , yang memiliki keunggulan akademik, etika, dan moral
luhur,dan mengembangkan nilai-nilai belajar.
Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan teori pendidikan anak usia dini bagi pengembangan keilmuan
yang dapat mendukung pendidikan akademik dan profesional.
Memberikan layanan pada masyarakat dalam bidang praksis pendidikan anak usia dini

Kompetensi Lulusan

Kompetensi Pedagogik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mampu mengenali perkembangan peserta didik anak usia dini
Menguasai wawasan pendidikan dan pembelajaran peserta didik anak usia dini
Mampu mengembangkan program dan merencanakan pembelajaran bidang-bidang pengembangan secara terpadu
Menguasai pendekatan, metode dan media pengembangan bidang perkembangan peserta didik
Mampu melaksanakan pembelajaran peserta didik secara terpadu
Mampu memberikan bimbingan belajar peserta didik
Mampu melaksanakan administrasi pembelajaran

Kompetensi Profesional

1.
2.

Menguasai substansi bidang pengembangan peserta didik
Menguasai subtansi bidang studi sebagai media pengembangan peserta didik

Kompetensi Sosial

1.
2.
3.

Mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan peserta didik
Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan komunitas , orang tua, dan masyarakat
Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat

Kompetensi Kepribadian

1.
2.
3.

Bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa
Bersikap dan berperilaku empati terhadap peserta didik
Mampu mencari sumber-sumber pengengetahuan baru untuk pengembangan diri Memiliki komitmen terhadap profesi
dan tugas profesional
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