UNIT BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
(UBK FK UII)

Apa Itu UBK FK UII?
UBK FK UII merupakan unit otonom di
bawah Dekan FK UII yang berfungsi
memberikan bimbingan dan konseling
terhadap permasalahan yang dihadapi
oleh mahasiswa dan mahasiswi FK UII.
Bimbingan adalah bantuan atau yang
diberikan kepada mahasiswa dalam
mengatasi kesulitan di dalam
kehidupannya,terutama masalah
dalam belajar, agar mahasiswa dapat
mencapai prestasi yang optimal.

Kantor:
Kampus Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM 14,5, Sleman,
Yogyakarta 55584

Keunggulan UBK FK UII
 Menyediakan pelayanan yang
diberikan oleh para profesional
yang tergabung di dalam staf ahli
UBK FK UII yang terdiri dari:
1. Psikiater
2. Psikolog
3. Ahli pendidikan
4. Ahli agama


Segala kerahasiaan klien akan
DIJAMIN, sehingga segala
permasalahan dapat diungkapkan
dan dicari solusinya dengan aman.

Konseling adalah bantuan yang
diberikan kepada mahasiswa dalam
memecahkan masalah, dengan cara
yang sesuai dengan keadaan yang
dihadapi mahasiswa untuk mencapai
kondisi yang diharapkan.



Ruang bimbingan konseling yang
representatif dan nyaman

Bimbingan dan konseling yang
diberikan oleh UBK diharapkan mampu
menunjang kelancaran studi para
mahasiswa FK UII selama menempuh
masa pendidikan di kampus.

Tempat: Ruang Prodi lantai 1

Jadwal Pelayanan Staf Ahli UBK FK UII
 Melalui perjanjian terlebih dahulu
ke Mbak Yunita Ema Hapsari

Alur Pelayanan UBK FK UII

Mahasiswa datang ke
UBK FK UII

Penjelasan Alur Pelayanan

Mahasiswa mengisi
formulir pendaftaran

DPA

Informasi jadwal
konsultasi mahasiswa
dengan staf ahli

Petugas registrasi

d

Tutor/Instruktur datang
ke UBK FK UII

Tutor/Instruktur
mengisi formulir
rekomendasi

Proses BK mahasiswa dengan
Staf Ahli:
1. Psikiater
2. Psikolog
3. Ahli pendidikan
4. Ahli agama

Laporan

KAPRODI

Mahasiswa yang ingin memanfaatkan
pelayanan di UBK FK UII dapat datang
langsung ke UBK FK UII untuk
selanjutnya mengisi formulir
pendaftaran dengan dipandu petugas
registrasi. Melalui petugas registrasi ini
pula mahasiswa dapat memperoleh
informasi jadwal konsultasi dengan
staf ahli.
Tutor atau dosen atau Dosen
Pembimbing Akademi (DPA) juga bisa
merekomendasikan seorang
mahasiswa atau sekelompok
mahasiswa untuk mendapatkan
layanan UBK, terutama untuk
mahasiswa yang memang dianggap
perlu penyelesaian khusus dalam
belajar. Tutor atau dosen atau DPA
bisa merujuk langsung dengan mengisi
form rujukan yang ada di UBK.

Segala proses baik yang berhubungan
dengan administrasi maupun
konsultasi dengan staf akan
didokumentasikan dalam kaporan yang
DIJAMIN kerahasiaannya.

