REVISI KURIKULUM

PENGERTIAN:
Merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran serta cara
penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar.

TUJUAN:
1. Memberikan gambaran kualitas program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa.
2. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan
program studi yang diikutinya.
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BATASAN DAN PERSYARATAN:
1. Kurikulum disusun oleh masing-masing unit sesuai dengan sasaran program studi, serta
berpedoman pada kurikulum nasional.
2. Kurikulum dirancang dan dibuat oleh Koordinator Program Studi bersama-sama dengan
dosen pengajar dan dosen kelompok mata kuliah.
3. Kurikulum disusun berdasarkan:
a. SK mendiknas no. 232/U/2000 tentang pedoman penyususnan kurikulum.
b. SK Mendiknas no. 045/U/2000 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
c. SK Ketua Mengenai Tim Revisi Kurikulum yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.
4. Penyusunan kurikulum memperhatikan beban studi:
a. Program S2 48 sks yang ditempuh dalam jangka waktu 3-4 semester.
b. Program S3 50 sks yang ditempuh dalam jangka waktu 6-8 semester.
5. Penetapan atau perubahan kurikulum harus dilakukan melalui Rapat Senat STAK Teruna
Bhakti Yogyakarta.
6. Mata kuliah yang ditawarkan mencakup:
a. Mata Kuliah Inti
b. Mata Kuliah Institusional
c. Mata Kuliah Keahlian

d. Mata Kuliah Pilihan
7. Kurikulum yang memiliki konsentrasi atau peminatan bisa diambil 1 (satu) untuk setiap
program studi.
8. Persyaratan untuk menjadi lulusan Magister dan Doktoral:
e. Magister: IPK tahap I & II minimal B (=3,0) dan lulus ujian tesis.
f. Doktoral: IPK tahap I &II minimal B (=3,0) dan lulus ujian disertasi.

MEKANISME:
1. Koordinator Program Studi mengelompokkan mata kuliah berdasarkan blok atau rumpun.
Kelompok mata kuliah adalah: MKWB, MKK
2. Berdasarkan semester adalah:
a. Program S2 = 4-6semester
b. Program S3 = 8-10 semester
3. Mata kuliah dibedakan pada mata kuliah wajib bersama dan mata kuliah konsentrasi.
4. Revisi kurikulum memperhatikan:
a. Nilai dan mata kuliah kurikulum lama harus dikonversi pada nilai dan mata kuliah
kurikulum baru.
b. Jika pada kurikulum lama tidak dikonversi, maka mata kuliah lama tersebut tetap
dicantumkan dalam setting mata kuliah, hanya tidak lagi ditawarkan.
5. Kurikulum yang sudah direvisi atau dinyatakan final digandakan oleh Unit Publikasi
Informasi STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

PENUTUP:
Revisi kurikulum wajib dibuat dalam rangka peningkatan mutu penididikan di STAK Teruna
Bhakti Yogyakarta.
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