
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN PRAKTIKUM

PERIODE SEMESTER GANJIL 2012-2013

Pendaftaran Peserta Praktikum Bisa dilaksanakan mulai tanggal 10 September 2012 s/d 21 September
2012 dan bersifat kolektif (per kelompok). Persyaratan sebagai berikut :
 1 kelas praktikum terdiri dari maximal 20 peserta per mata kuliah praktikum. Untuk satu kelas mata

kuliah yang terdiri dari lebih 20 orang, maka pihak ketua kelas harus membagi per kelas praktikum
dengan jumlah 1kelas praktikum maksimal 20 orang.

 Dalam 1 kelas praktikum ada 1 orang penanggungjawab (yang bertanggungjawab terhadap kelas
tersebut)

 Kelas praktikum yang terlebih dahulu mendaftar bisa mendapatkan jam / waktu pelaksanaan
praktikum sesuai dengan jadwal yang masih kosong (bisa memilih sendiri).

 Koordinasi/plotting jadwal dilakukan di ruang NOC (Gedung Graha Sainta lt. 1)
 Untuk jadwal pelaksanaan praktikum yang telah di plotting TIDAK DAPAT DIRUBAH/DIGANTI, jadi

dimohon sebelum memilih jadwal kelas, perhatikan dengan jadwal kuliah dan peserta praktikan dalam
1 kelas agar tidak bentrok dengan jadwal yang lainnya.

 Formulir pendaftaran praktikum bisa diambil di ruang NOC Gedung Matematika Lantai 1
 Format pengisian formulir praktikum ialah sebagai berikut :
 PRAKTIKUM             : (DIISI MATA KULIAH PRAKTIKUM YANG AKAN DIAMBIL)

PRODI                       : (DISI BERASAL DARI PRODI MANA)
KELAS PRAKTIKUM : (DIKOSONGI SAJA,DI ISI OLEH LABORAN)

NO NIM NAMA TTD
1 NIM mahasiswa Nama Mahasiswa 1 ttd (harus disi yg

bersangkutan, tidak boleh
di wakilkan)

2 2..........
3 3............

20 20.............

PENANGGUNGJAWAB : (nama lengkap)
NIM : (nim)
NO. TELP : (no telp)

Malang,  ...... September 2012

Nama penanggung Jawab
NIM.

CATATAN :
 Penanggungjawab BERTANGGUNGJAWAB penuh terhadap kelas yang didaftarkan beserta isinya.

Apabila terdapat salah satu atau lebih mahasiswa yang jadwal praktikum bentrok dengan yang lain,
maka PJ (penanggungjawab kelas praktikum) yang bertanggungjawab terhadap semuanya.
Usahakan dalam 1 kelas tidak ada mahasiswa yang bentrok dengan mata kuliah yang lain

 Apabila ada keterlambatan dalam pendaftaran praktikum dengan alasan apapun, maka pihak yang
bersangkutan akan dikenakan SANGSI atau mengulang semester depan

 Setiap tanda tangan yang ada di dalam formulir pendaftaran ialah MURNI tanda tangan diri sendiri.
Apabila ada mahasiswa yang bermasalah dengan kelas praktikum tersebut dikarenakan
diwakilkan/ditanda tangani oleh orang lain, maka pihak laboran NOC tidak bertanggungjawab
terhadap hal tersebut

 Praktikum dimulai pelaksanaannya pada minggu ke 5 kegiatan perkuliahan (awal Oktober).



FORMULIR PENDAFTARAN PRAKTIKUM
PERIODE SEMESTER GANJIL 2012-2013

PRAKTIKUM :
PRODI :
KELAS PRAKTIKUM :

NO NIM NAMA TTD

1 1 ..................

2 2..................

3 3....................

4 4...................

5 5....................

6 6....................

7 7....................

8 8....................

9 9....................

10 10....................

11 11....................

12 12....................

13 13....................

14 14....................

15 15....................

16 16....................

17 17....................

18 18

19 19....................

20 20....................

PENANGGUNGJAWAB :
NIM :
TELP :

Malang, September 2012

(...........................................) (..................................................)
Laboran NOC NIM.


