KETENTUAN & TATA TERTIB KULIAH
PENDIDIKAN PANCASILA
A. KETENTUAN
1. Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh
untuk semua program studi dan jurusan.
2. Perkuliahan Pancasila dilaksanakan pada semester ganjil.
3. Untuk semester Ganjil 2015/2016 dilaksanakan pada tgl; 14 – 19 September 2015 sesuai jadwal.
4. Membuat Tugas Akhir.
5. Kehadiran merupakan bagian dari penilaian akhir
6. Ketentuan, tanggal dan mekanisme pengumpulan Tugas Akhir akan ditentukan kemudian
7. Penilaian Akhir ditentukan berdasarkan :
1. Presensi (kehadiran)
2. Tugas Harian (Dosen)
3. Ujian / Tugas Akhir

B. TATA TERTIB PERKULIAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengenakan pakaian rapi dan sopan
Tidak diperkenankan mengenakan T-Shirt
Pria ; Pakaian hem dan berdasi.
Wanita pakaian menyesuaikan dan tidak menggunakan asesoris serta make up yang berlebihan.
Wajib membawa KARTU MAHASISWA.
Sudah harus berada di ruang kelas 10 menit sebelum kuliah dimulai.
Perkuliahan sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan (lihat jadwal dan daftar kelompok),
karena akan terkait dengan penilaian akhir sesuai dosen pengampu kelompok / kelas.
8. Bagi mahasiswa angkatan 2014 dan sebelumnya (mengulang / perbaikan ) bebas memilih
kelompok / kelas dengan syarat sesuai dengan program studi dan jurusan nya masing-masing dan
tidak diperkenankan pindah-pindah kelompok karena berkaitan dengan penentuan nilai akhir
sesuai dosen pengampu.
9. Sebelum masuk ruang kuliah wajib melakukan Presensi Kuliah dengan menggunakan Kartu
Mahasiswa.
10. Presensi harus dilakukan oleh masing-masing mahasiswa, tidak diperkenankan menitipkan
presensi kepada orang lain.
11. Apabila perkuliahan sudah dimulai maka Presensi akan ditutup.
12. Keterlambatan masuk ruang kuliah dan tidak bisa presensi menjadi resiko masing-masing
peserta.
13. Menjaga ketenangan dan kenyamanan selama perkuliahan berlangsung.
14. Apabila dirasa perlu dan dengan pertimbangan tertentu maka mahasiswa tidak diperkenankan
mengikuti perkuliahan yang diselenggaran pada saat itu
C. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan dan tata tertib dan bila ada
kekeliruan / kesalahan akan ditentukan kemudian.
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