KETENTUAN AKADEMIK KBK FKUI 2005 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
DALAM HAL MENGULANG MODUL MEDICAL SCIENCE
1. Mahasiswa harus lulus semua modul dengan nilai minimal C.
2. Mahasiswa harus menyelesaikan tahap General Education (semester 1) dan Medical Science
(semester 2 sampai dengan 6) sebelum melanjutkan ke tahap Clinical Practice (semester 7
dan 8).
3. Pada setiap akhir tahun akademik, mahasiswa yang tertinggal atau gagal/tidak lulus modul
harus merancang rencana penyelesaian studi bersama Pembimbing Akademiknya.
4. Pada keadaan mahasiswa gagal dalam suatu modul tertentu, pengulangan modul dilakukan
pada tahun akademik berikutnya
a. Mahasiswa diperkenankan memilih waktu mengulang modul dengan berkonsultasi
dengan Pembimbing Akademik. Keputusan tentang waktu mengulang modul
merupakan keputusan bersama antara mahasiswa dengan Pembimbing Akademik.
b. Pada keadaan yang memungkinkan di tahap General Education/Medical Science,
mahasiswa dianjurkan untuk melanjutkan ke modul di tahun berikutnya dan
mengulang modul di akhir tahap Medical Science.
Pertimbangan dalam merencanakan pengulangan segera pada tahun akademik
selanjutnya atau tunda adalah
i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK di atas 2,75 mengindikasikan kemampuan
yang baik dari mahasiswa)
ii. Riwayat jumlah modul yang tidak lulus dan perolehan nilainya
iii. Penilaian atas integritas/kemampuan mahasiswa secara umum
iv. Batas masa studi 12 semester untuk sarjana kedokteran
c. Rencana modul yang akan diambil pada tahun akademik selanjutnya dicantumkan
dalam rencana studi tertulis yang ditandatangani oleh mahasiswa, pembimbing
akademik dan ketua program (reguler/internasional).
5. Pada keadaan tertentu mahasiswa diperkenankan untuk mengulang modul dengan
mengikuti program perbaikan khusus.
a. Syarat untuk mengikuti program tersebut adalah
i. Nilai komponen proses dari modul yang diulang sekurang-kurangnya 60,
dengan tingkat kehadiran >75%.
ii. Nilai modul yang diulang adalah sekurang-kurangnya D.
iii. Indeks Prestasi Kumulatif pada tahun akademik yang terakhir sekurangkurangnya 2,5
b. Panduan pelaksanaan
i. Modul khusus dilaksanakan pada semester 7 masa studi mahasiswa.
ii. Modul khusus dirancang dengan berpegangan bahwa mahasiswa telah
melaksanakan fase orientasi pada periode sebelumnya, dan membutuhkan
latihan dan umpan balik terstruktur agar dapat berhasil dalam evaluasi.
iii. Hasil evaluasi modul khusus setara dengan hasil evaluasi modul yang
dilaksanakan secara reguler. Nilai hasil evaluasi diadministrasikan di SIAK NG
pada semester ke-7 masa studi mahasiswa.
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6. Pelaksanaan program perbaikan khusus dikoordinasikan oleh Koordinator Tahun yang
sesuai dengan modul tersebut. Panduan untuk waktu mengulang
a. Modul tahun pertama harus selesai diulang pada akhir semester 2 sebelum batas
akhir pemasukan nilai sehingga pada evaluasi 2 semester pertama mahasiswa
memperoleh IP minimal 2,0 (dua koma nol) dari 18 sks modul Integrated Medical
Science.
b. Jika mahasiswa memenuhi persyaratan butir 5, modul tahun ke-2 dan ke-3 diulang
pada semester ke-7 sebelum modul Foundation of Clinical Practice.
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