FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

No. Dok:

SOP KONSULTASI DOSEN DAN MAHASISWA
Revisi : 00
Page 1 of 3

DAFTAR DISTRIBUSI





Prodi dan Bagian Akademik

1. Tujuan
1. Program Studi memiliki rujukan dalam mengembangkan standar konsultasi dosen
dan mahasiswa
2. Mempermudah dosen dan mahasiswa

dalam melaksanakan konsultasi dalam

proses pembelajaran
3. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang dilakukan dosen
dan mahasiswa

2. Ruang Lingkup
Konsultasi Dosen dan Mahasiswa dilakukan untuk memecahan masalah-masalah baru
yang dihadapi mahasiswa, dengan demikian kunci sukses konsultasi terletak pada
penataan dan perancangan yang memungkinkan mahasiswa
konsultatif akademik

dan dapat berinteraktif.

mendapatkan layanan

Berinteraktif yang dimaksud adalah

terjadinya hubungan timbal balik personal mahasiswa dengan dosennya

Disahkan Oleh:

Prof.Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
Dekan Fakultas Farmasi
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5. Penanggung Jawab
1 Ketua Program Studi
2 Bagian Kerjasama
3 Wakil Dekan I

6. Prosedur Detail
1.

Mahasiswa meluangkan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi dengan
dosen selaku pembimbing akademik.

2.

Dosen menyepakati dan meluangkan waktu untuk melakukan konsultasi masalahmasalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran

3.

Dosen dan mahasiswa menyepakati melakukan konsultasi, baik waktu maupun
tempat diadakan konsultasi

4.

Dosen melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk membahas masalah yang terjadi

5.

Konsultasi dianggap selesai apabila masalah dapat diatasi dengan mengambil
beberapa alternatif masalah

6.

Apabila tidak selesai, maka kembali lagi kepada kesepakatan waktu konsultasi

7.

Mahasiswa menindaklanjuti hasil konsultasi dengan menjalankan beberapa alternatif
pemecahan masalah yang disarankan oleh dosen
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ALUR KONSULTASI DOSEN DAN MAHASIWA

Mulai

Mahasiswa meluangkan
dan meminta waktu untuk
melakukan konsultasi
dengan dosen selaku
pembimbing akademik
Dosen melakukan diskusi
dengan mahasiswa untuk
membahas masalah yang
terjadi
Dosen menyepakati dan
meluangkan waktu untuk
melakukan konsutasi
masalah masalah yang
dihadapi mahasiswa
dalam pembelajaran

Dosen dan mahasiswa
menyepakati melakukan
konsultasi, baik waktu
maupun tempat dilakukan
konsultasi

Apabila tidak
selesai maka
kembali lagi
kepada
kesepakatan
waktu konsultasi

Konsultasi dianggap
selesai apabila masalah
dapat diatasi dengan
mengambil beberapa
alternative masalah

Mahasiswa menindak
lanjuti hasil konsultasi
dengan menjalankan
beberapa alternative
pemecahan masalah yang
disarankan oleh dosen

Selesai

