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I.

TUJUAN
Prosedur “Perkuliahan Mahasiswa” ditujukan untuk menjelaskan proses
perkuliahan mahasiswa mulai dari perkuliahan matrikulasi perkuliahan inti
empat semester.

II.

RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi kegiatan pekuliahan mahasiswa, kegiatan dosen,
tugas sekretariat, dan keterhubungan dengan Program studi.

III.

ACUAN
- Surat Keputusan Rektor No. :517A/SK/REK/UG/2002

IV.

SARANA
- Media Presentation
- Absensi perkuliahan
- Kuisioner
- ATK

V.

PROSEDUR
1. Proses perkuliahan mahasiswa dimulai dengan perkuliahan matrikulasi
yang merupakan pendidikan pra magister, yang wajib atau dianjurkan
ditempuh oleh mahasiswa dilihat dari latar belakang pendidikan S1,
pengalaman, dan usia mahasiswa yang beragam. Walaupun tidak diberi
bobot sks namun setiap mahasiswa yang diwajibkan harus mengikuti
perkuliahan yang sudah ditentukan dan harus lulus dan mendapatkan
sertifikat matrikulasi untuk bias mengikuti perkuliahan inti.
2. Pada acara perkuliahan di kelas mahasiswa datang sesuai dengan jadwal
yang sudah ditentukan oleh sekretariat.
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3. Sekretariat menyiapkan fasilitas yang akan digunakan dalam proses
pengajaran seperti multimedia presentation.
4. Mahasiswa yang hadir diwajibkan mengisi absensi perkuliahan
5. Setiap dosen yang mengajar juga diwajibkan mengisi absensi yang telah
disiapkan sekretariat.
6. Setelah perkuliahan selesai sekretariat merekapitulasi kehadiran dosen
dan mahasiswa dan mengadakan evaluasi kinerja dosen dengan
memberikan kuisoner kepada mahasiswa.
7. Semua Rekapitulasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan evaluasi kinerja
dosen akan ditinjau oleh program studi.
8. Dan setiap akhir semester program studi akan mengadakan rapat
koordinasi perkuliahaan yang biasanya membahas semua masalah yang
terjadi tentang perkuliahan dan pembuatan atau perubahan kurikulum
atau SAP baru jika diperlukan.
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VI.

DIAGRAM ALIR PROSEDUR

START
Sekretariat mendistribusikan jadwal kuliah ke
dosen dan mahasiswa
Sekretariat menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan

Mahasiswa yang hadir wajib mengisi absen

A

Dosen Memberikan kuliah wajib mengisi absen

B

Sekretariat merekap
kehadiran dosen dan
Evaluasi kinerja dosen

Laporan
kehadiran
Laporan
Kuesioner

Rapat Koordinasi Program Studi

END
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B

Y
Mengisi Absensi

Dosen Hadir ?

T
Lapor ke sekretariat utk
pindah hari ngajar

A

Y
Mahasiswa Hadir
?

Mengisi Absensi

T
Lapor ke sekretariat

Sekretariat mencatat utk
rekap ujian
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