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BAB 2 PEDOMAN AKADEMIK

9) Mahasiswa program S1 yang telah mengikuti kegiatan akademik selama delapan semester

di perguruan tinggi asal harus telah mengumpulkan paling sedikit 104 sks dengan IPK >
2,25.

10)Mahasiswa program S1 masih harus menempuh mata kuliah di FKIP Unsri minimal l0
sks dan skripsi.

11)Mahasiswa pindahan dari program Pascasarjana lain maka berlaku persyaratan sebagai
berikut:
a. persetujuan perpindahan diberikan oleh Rektor dengan memertimbangkan status dan

kualitas perguruan tinggi asal, jalur seleksi, 'passing grade' serta alasan kepindahan;
b. permohclnan perpindahan diajukan langsung ke Rektor dengan melampirkan

persyaratan yang ditetapkan;
c. IPK minimaI3,25 untuk 52.

12) Disetujui oleh Ketua Prodi, Ketua Jurusan, dan Dekan.
13) Memeroleh persetujuan pindah secara tertulis dari Rektor Unsri. ,,

Mahasiswa yang akan pindah dari perguruan tinggi lain ke FKIP Unsri harus

mengajukan permohonan tertulis kepad;l Rektor, dengan tembusan kepada Dekan FKIP.
Surat perrnohonan itu harus dilampiri dengan:
1) surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa mahasiswa yang bersangkutan terdaftar

sebagai mahasiswa dan tidak dalam status putus studi, dan

2) fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisasi.

2,7 Hak, Kewajiban, Sanksi, dan Penghargaan bagi Dosen

2,7,1 Hak Dosen
Dosen memiliki hak sebagai belikut.

1) menggunakan kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang sesuai dengan kaidah keilmuan secara befiang-gungjawab;

2) menggunakan kebebasan untuk mengutarakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan
Unsri secara bertanggungjawab;

3) memiliki otonomi keilmuan secara bertanggungjawab;
4) mendapatkan hak cipta bagi karya yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni;
5) meningkatkan kemampuan keilmuan sesuai dengan bidangnya;
6) memanfaatkan fasilitas di lingkungan Unsri dalam rangka melaksanakan Tridharma

Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab;
7) mendapat layanan informasi baik yang berhubungan dengan prodi, jurusan, fakultas,

maupun universitas; dan
8) mendapat layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran,

kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

2.7.2 Kewajitran Dosen
Dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:

1) melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi yang sesuai dengan beban tugas dosen yang
dinyatakan dalam Ekuivaiensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) sebanyak 12 sks;

2) menaati peraturan baik di tingkat prodi, jurusan, fakultas, maupun di tingkat universitas;
3) memberi pelayanan akademik kepada mahasiswa;
4) menjaga nama baik almamater/iembaga;
5) memelihara fasilitas yang tersedia di lingkungan FKIP dan Unsri;
6) menaati peraturan dan disiplin PNS, yakni Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010;



l) Tiap dosen tetap wajib menjadi penasihat Akademik (pA) untuk sejumlah
ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan prodi.

2) Tiap PA wajib memberikan bimbingan secara teratur bagi mahasiswa
selama masa studi mereka.

3) Tiap dosen yang membina asisten wajib menyampaikan laporan proses dnpembinaannya kepada Ketua Jurusan pada tiap akhir sernester.

BAB 2 PEDOMAN AKADEMIK

2,7.6 Tugas dan Tanggungiawab Dosen dalam pembinaan sivitas Akademftr
Tugas dan tanggungjawab dosen dalam kegiatan sivitas akademika adetrrfrrberikut.

2.7,7 Tugas dan Tanggungiawab Dosen dalam Adminstrasi dan Manajemen
Tugas dan tanggungjawab dosen dalam administrasi dan manu;em.o aim

aturan tersendiri.

2.7.8 Sanksi

- Tiap dosen yang tidak melaksanakan tata tertib yang berlaku d*syung
akademik (tidak mengajar) dan secara sosial, kuliural] dan agama akan dikenaesesuaidenganperaturandisiplinPPNo.30Tahun1980.'9_-_---

2,7.9 Penehargaan

, Dosen yang melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik akan diberi
Bentuk penghargaan diatur dalam atuian tersendiri. i


