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5 Penilaian

a Komponen nilai terdiri dari :

(1) Mata kuliah berpraktek : tugas terstruktur, praktikum, UTS, dan UAS

Nilai akhir : ((Tugas x 2)+(Praktek x 4)+(UTS x 3)+(UAS x 6))/15

(2)  Nilai Mutu : A = ≥ 81; B = ≥66- <81, C = ≥51- <65; D = ≥36- <50; E = <35

Kendari, 

Dosen Pengampu Mahasiswa Peserta MK

NIP. NIM. 

 

Ketua Jurusan

Dr. Ilma Sarimustaqiyma Rianse, S.P., M.Sc

NIP. 198907052014042001

Ujian susulan akan diberikan kepada mahasiswa apabila pada saat pelaksanaan ujian yang

bersangkutan berhalangan hadir karena menjalankan tugas yang dibebankan oleh fakultas atau

universitas atau karena sakit yang disertai surat keterangan dokter

Jika mahasiswa melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, maka lembar jawaban

mahasiswa bersangkutan tidak diperiksa dan dinilai.

(komponen nilai harus lengkap, bila salah satu komponen tidak ada maka nilai matakuliah

menjadi E)

Mengetahui,

A. n. Dekan

Tim dosen pengampu matakuliah melaksanakan ujian tengah semester pada jadwal yang telah

ditetapkan setelah melaksanakan perkuliahan minimal 7 kali pertemuan dan melaksanakan ujian

akhir semester pada jadwal yang telah ditetapkan setelah melaksanakan perkuliahan minimal 14

kali pertemuan.

Mahasiswa peserta matakuliah berhak mengikuti ujian akhir semester bila hadir

kuliah minimal 80%. Daftar peserta matakuliah yang berhak mengikuti ujian akhir

semester diumumkan seminggu sebelum ujian akhir dilaksanakan.

Tim dosen pengampu matakuliah memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa, mengembalikan atau

menjelaskan hasil tersebut kepada mahasiswa, serta mengarsipkan data hasil pekerjaan

mahasiswa sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir.

Tim dosen pengampu matakuliah mengumumkan nilai secara online dua minggu setelah ujian

akhir dilaksanakan.

Mahasiwa peserta ujian tidak diperbolehkan meminjam alat tulis (termasuk tipp-ex ), atau buku-

buku atau catatan (pada ujian open book ) dan ujian online diatur tersediri.

Mahasiswa yang terlambat diperkenankan untuk mengikuti ujian, tetapi tidak diberikan

tambahan waktu.

Tim dosen pengampu matakuliah memberikan materi kuliah berbasis student centered learning

serta tugas terstruktur yang berbasis problems based learning .

Dosen yang member kuliah mengisi dan menandatangani daftar kehadiran dosen mengajar;

mahasiswa peserta matakuliah menandatangani daftar kehadiran mahasiswa.

Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu di tempat kuliah, dengan toleransi keterlambatan

maksimal 15 menit, berpakaian sopan/rapi, dan memakai sepatu.

Bila kegiatan perkuliahan pada jadwal yang ditetapkan belum memenuhi jumlah minimal

pertemuan, maka tim dosen pengampu matakuliah melaksanakan kuliah tatap muka tambahan

pada waktu yang disepakati dengan mahasiswa peserta matakuliah.

Tim dosen pengampu matakuliah merancang tugas terstruktur dan tugas mandiri, menyusun

soal ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berdasarkan RPS mata kuliah.

Naskah soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester diserahkan kepada panitia ujian

paling lambat satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.

KONTRAK KULIAH

Kelompok Mata Kuliah

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tim dosen pengampu dan mahasiswa peserta mata kuliah ini

menyepakati kontrak kuliah berikut ini :

Tim dosen pengampu matakuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester/Satuan Acara

Perkuliahan.

Tim dosen pengampu matakuliah menyampaikan Rencana Pembelaaran Semester/Satuan Acara

Perkuliahan kepada Program Studi dan mahasiswa peserta matakuliah paling lambat pada hari

pertama kuliah, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

Tim dosen pengampu matakuliah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan RPS/Satuan

Acara Perkuliahan, pada jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik, minimal

14 kali pertemuan (tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
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