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Program Studi Pendidikan (PSP) 
Bahasa Inggris menghasilkan guru 
bahasa Inggris yang kompeten, 
profesional, dan bermoral dan 
mempunyai sikap peduli, komit, dan 
antusias  dalam  menjalankan 
profesinya, serta tanggap pada 
perubahan dan mampu memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
secara kreatif dan mempunyai semangat untuk 
belajar sepanjang hayat. Dengan kemampuan 
tersebut, guru yang dihasilkan mampu untuk 
memberikan temuan dan gagasan inovatif untuk 
memecahkan persoalan pengajaran dan 
pendidikan bahasa Inggris di masyarakat baik di 
tingkat lokal, nasional, mapun internasional.

Angkatan 2002 - Ketua Tim Kredit Perumahan Rakyat Bank Panin 
Surabaya 

Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman selama saya 
berkuliah di PSP Bahasa Inggris. Dosen-dosen yang mengajar sangat 
kompeten di bidangnya. Tidak hanya itu, mereka selalu ada untuk 
mahasiswa pada saat mahasiswa menemui kesulitan. Bahkan dengan 
bekal ilmu saya di semester 5, saya telah mulai belajar mengajar kelas 
privat hingga sekarang saya mempunyai lembaga kursus, Focus English 
Centre, yang saya rintis di kota Sidoarjo. Lulusan PSP Bahasa Inggris 
adalah lulusan yang sudah sangat siap untuk berkarya dan berkompetisi 
di dunia kerja.

Semenjak kuliah saya sangat tertarik dengan dunia jurnalistik, dan saya 
sangat bersyukur bahwa saya dapat mewujudkan cita-cita saya menjadi 
jurnalis yang tidak hanya bisa menulis dalam bahasa Indonesia, namun 
juga dalam bahasa Inggris yang mumpuni. Dalam bidang pekerjaan saya, 
saya sangat terbantu dengan matakuliah writing yang saya dapatkan 
semasa kuliah. Ketertarikan saya pada dunia pengajaran membawa saya 
menjadi dosen di matakuliah Produksi Program TV di Universitas 
Airlangga di mana saya mendapatkan kesempatan untuk 
mengaplikasikan teori dan praktek mengajar yang saya peroleh semasa 
saya menjadi mahasiswa di PSP Bahasa Inggris. 

Andrias Wicaksono

Saya belajar banyak tidak hanya dari bangku kuliah tetapi juga dari 
kegiatan kemahasiswaan dan menjadi asisten dosen dimana saya 
difasilitasi untuk mengaplikasikan hasil belajar saya tidak hanya di aspek 
akademik, tetapi juga soft skills yang pada era ini semakin banyak 
dituntut dari seorang professional. Semua kemampuan yang saya 
dapatkan itulah yang menjadi modal terbesar saya dalam meniti karir di 
bidang perbankan, sebuah bidang yang tidak linear dengan apa yang 
saya pelajari. Hal tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang bagi 
saya untuk berprestasi karena PSP Bahasa Inggris khususnya dan 
UKWMS sesuai dengan motonya, tidak mendidik mahasiswanya pada 
bidang ilmu yang ditekuninya semata, tapi untuk kehidupan. Akhir kata, 
keputusan saya untuk berkuliah di PSP Bahasa Inggris merupakan salah 
satu keputusan yang paling tepat yang saya buat untuk hidup saya

Saya lahir dari keluarga guru. Ibu 
saya merupakan guru MIPA, dan Beliau 

merupakan inspirasi saya sejak kecil bahwa 
saya tertarik untuk menjadi guru dengan bidang 

ilmu yang saya minati, yaitu bahasa Inggris. Keputusan 
terbaik dalam hidup saya untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut adalah berkuliah di PSP Bahasa Inggris ini. Semua yang 
saya peroleh dari dosen di Prodi baik akademik maupun non-akademik 

sangat mendukung saya untuk menjadi guru yang profesional. 
Bimbingan dari dosen-dosen yang unggul dan berdedikasi semakin 
memantapkan diri saya untuk berkarya di bidang pendidikan.

Vina Agustina Saputra

Mike Dian Anggraini
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Angkatan 2002 - Sekretaris Direktur Keuangan PT PAL INDONESIA 
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Apa yang Dipelajari 
di PSP Bahasa Inggris?

Bagaimana Studi 
di PSP Bahasa Inggris?

- Suasana Akademik kondusif memungkinkan mahasiswa 

berprestasi optimal dan memperoleh pengalaman melakukan 

penelitian bersama staf dosen, mengikuti seminar dosen dan 

mahasiswa, menjadi tutor bagi mahasiswa lain, dan terlibat aktif 

dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa. 

- PSP Bahasa Inggris diasuh oleh dosen yang berkualifikasi 

Profesor (Guru Besar), Doktor (S-3), dan Magister (S-2). 
- Melalui kerjasama dengan berbagai sekolah, negeri maupun 

swasta, para mahasiswa dapat memperoleh tempat ideal bagi 

Program Pengalaman Lapangan calon guru.

- Matakuliah Matrikulasi: English Integrated Course.

 - Business Writing

- Matakuliah Pilihan which fulfill the current needs of the work 

market and society:
 - English for Vloggers

 - English for Leisure & Hospitality

 - Dubbing & Subtitling

- Kesusastraan: English Prose, English Drama, dan English Poetry.

 - Matakuliah Lintas Prodi dan Matakuliah Universitas: 

Mahasiswa dimungkinkan untuk memprogram matakuliah 

yang ditawarkan oleh program studi lain di Universitas 

maupun matakuliah yang ditawarkan oleh Universitas, 

semisal Desain Web dan Pembelajaran Berbasis Web, 

Strategy Maps for 21�� Century Entrepreneurs and Sixteen 

Skills for New Generation Jobs.

- Linguistik: English Phonology, English Morphology, English 

Syntax, Discourse Analysis, dan Second Language Acquisition.

 - English for Business Communication
 - American Standardized Test (TOEFL)

- Pendidikan: School Management & Leadership, Current Issues 

in ELT, Seminar on ELT, dan Games & Gamification in ELT.

 - Creative Writing

 - English for Broadcasting & Podcasting

- Metode Pengajaran dan Praktek Keguruan: Instructional 

Design, Learning Theories & Approaches, English Curriculum & 

Lesson Planning, IT in Language Education, Evaluation & 

Assessments in ELT, Teaching English to Young Learners (TEYL), 

Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Blended & 

Online Language Learning, Micro Teaching, School Observation, 

dan Teaching Practice.

 - British Standardized Test (IELTS)

 - Interpreting – Oral Translation
 - Content Language Integrated Learning (CLIL)

 - English Presentation Skills

- Kemampuan Berbahasa Inggris: Listening, Speaking, Reading, 

Writing, Vocabulary, Pronunciation, dan Grammar.

Dimana Lulusan Berkarir?

- Mengelola lembaga pendidikan formal (sekolah).

- Membuat program pengajaran bahasa Inggris berbasis komputer 
(CALL).

- Dalam bidang copywriting atau editor.

- Dalam bidang translation (penerjemahan) untuk bekerja sebagai 
translator (penerjemah tertulis) atau interpreter (penerjemah lisan).

- menempati berbagai profesi lainnya yaitu di bidang perbankan, 
perusahaan ekspor impor, pariwisata, jurnalisme, dll.

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki kemampuan:
- Menguasai bahasa Inggris dan mampu mengajarkannya di level SD, 

SMP, SMA, umum dan dewasa.
- Menguasai bahasa Inggris dan mampu mengajarkannya kepada 

anak-anak (Teaching English to Young Learners).

- Mengelola lembaga pendidikan non-formal (kursus bahasa Inggris) 
dan usaha lain di bidang pendidikan.

 - Laboratorium Bahasa Digital (Digital Language Laboratory)
 - Laboratorium Multimedia

 - Laboratorium Micro Teaching 
 - Ruang belajar bersama
 - Studio musik
 - Studio Produksi Video Media Pembelajaran
- Beragam kegiatan Kurikuler: Total Immersion Days (di Bali atau 

negara ASEAN), English Week, Multicultural Events, Workshop 

on IELTS, Students Scientific Forum, Guest Lectures, Writing 

Workshop, External Teaching Program, Peer Tutorial, English 

Club, Career Pathway Discussion Forum, dan Credit Earning di 

luar negeri untuk mahasiswa yang lolos seleksi. Selain itu 

mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti 

kompetisi baik di tingkat universitas, regional, nasional, maupun 

internasional. 

- Fasilitas belajar sangat membantu kualitas dan prestasi belajar 

diantaranya dengan laboratorium-laboratorium di bawah ini:
 - Laboratorium Pembelajaran Mandiri (Self Access Center)

 - Laboratorium Reading and Writing

- Pada akhir studi setiap lulusan akan mendapat Sertifikat Akta 

Mengajar 

Pada saat selesai menuntaskan studi, lulusan mampu untuk:
- berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentang berbagai topik untuk 

berbagai audiens dalam berbagai genre secara lisan dan tertulis 
untuk berbagai tujuan dengan efektif.

- menganalisis, merancang, mengembangkan kurikulum dan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris,  serta melaksanakan proses 
pembelajaran dan evaluasi pendidikan dengan mengintegrasikan 
pendidikan karakter, keterampilan abad 21, dan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi (HOTS).

- mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
mengembangkan materi pembelajaran, proses belajar mengajar, 
evaluasi pembelajaran, dan tujuan pendidikan lainnya.

- hidup dan bekerja secara profesional, reflektif, and menjadi 
pembelajar sepanjang hayat, dan bisa menjadi warganegara yang 
baik yang menjunjung tinggi ideologi negara Pancasila dan prinsip-
prinsip universal kekatolikan untuk kebaikan bersama masyarakat 
Indonesia.

- merancang dan melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan 
masalah-masalah  pendidikan  dan  pengajaran  serta 
mendesiminasikan hasil penelitian dalam bidang pendidikan bahasa 
Inggris melalui seminar dan publikasi.

- menganalisis  fenomena  lingusitik  dan  sastra  serta 
mengaplikasikannya dalam dalam praktik pendidikan bahasa Inggris, 
pengembangan materi dan evaluasi pembelajaran.

- menjadi model dari pembelajar sepanjang hayat yang bisa 
memotivasi siswa dan menjadi inspirasi publik dalam 
pengembangan kemampuan Bahasa Inggris sebagai alat untuk 
hidup di abad 21 dan bisa memberikan dampak positif di kehidupan 
masyarakat Indonesia.
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