


No Uralan Aktivitas Dosen PjGedung Finger Mahasiswa
Print

1 Dosen mengambil presensi kehadiran mahsiswa, ~

"'dan perlegkapan mengajar (spidol dan penghapus) M:'aidi sekretariat _. wah •
2 Dosen melakukan plc;:,cmuke 1 melaluiftngerprint I ..sehelum memulai ,",CI kullahan
3 Dosen memasuki ruang perkuliahan dan mengawali Iproses pembelajaran dengan mengucapkan salam

f.A6060n''' .....u'alaikum Warohmatullohi ~~·w:"wrv~w"LiiJ)
4 Ketua Kelas (yang mewakili) memimpin do'a dan

pembacaan Sholawat Nuril Anwar mengawali
perkuliahan diikuti seluruh mahasiswa (sesuai
1 SKRektor No. 21/L.16/U.I/ AK/2015)

5 Dosen mengaktifkan peralatan elektronik (LCD,AC
dan Komputer) dan atau penunjang pembelajaran ,yang diperlukan (2las dibantu mahaslswa dalam

-' _I dosen),
6 Dosen melakukan aktlvitas pembelajaran, sesuai ..dengan Iurnal Perkullahan, sllabl mata kuliah dan

SAPvans telah dibuat
7 Ketua Kelas (yang mewakill) memimpin do'a

mengakhiri perkuliahan dUkuti seluruh mahasiswa
(sesuai Lampiran SKRektor No.
21/L.16/U.I/ AK/2015)

8 Dosen me-nonaktifkan peralatan elektronik (LCD,
ACdan Komputer) dan atau penunjang
pembelajaran yang masih aktif di dalam ruang
kuliah (hisa dibantu mahasiswa dalam

· dosen)
9 Dosen menglsl, menandatangani dan meminta

wakil mahasiswa untuk menandatangani JURNAL .,.PERKULIAHAN(bisa dilakukan sampai dengan
L waktu 21 hari)

10 Dosen mengakhlrl proses pembelajaran dengan -.salam (Wassalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh)

11 Dosen .L untuk meraplkan kursl IIdan- . ..
.1. ..1: .1..:... mereka I

12 Dosen melakukan presensi ke 2 melalui fingerprint •13 Dosen mengembalikan presensi kehadiran Imahslswa, dan perlegkapan mengajar (spidol dan Selesal
. ;) di sekretarIat _'.I zedunz

ALUR TEKNIS SOP DOSEN MENGAJAR

8. Dosen me-nonaktifkan peralatan elektronik (LCD,AC dan Komputer) dan atau penunjang
pembelajaran yang masih aktif di dalam ruang kuliab (bisa dibantu mahasiswa dalam
tanggungjawab dosen).

9. Dosen mengisi, menandatangani dan meminta wakil mabasiswa untuk menandatangani
}liRNALPERKULIAHAN(bisa dilakukan sampai dengan tenggang waktu 21 bari).

10. Dosen mengakhiri proses pembelajaran dengan salam (Wassalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh).

11. Dosen meminta mahasiswa untuk merapikan kursi dan mengambil sampah disekitar mereka
12. Dosen melakukan presensi ke 2 melalui fingerprint
13. Dosen mengembalikan presensi kehadiran mahsiswa, dan perlegkapan mengajar (spidol dan

pengbapus) di 2ias2tariat penanggungjawab gedung


