Kalender Kegiatan Tahunan Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Tanjungpura
Kegiatan Akademik
Seminar/workshop/pelatihan/kuliah umum/kuliah tamu
Seminar/workshop/pelatihan/kuliah umum/kuliah tamu di PS Kimia
dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun
Diseminasi hasil penelitian dosen
Diseminasi hasil-hasil penelitian dosen (hasil penelitian disertasi
Doktor bagi dosen-dosen yang baru kembali setelah menempuh
pendidikan S3, hasil penelitian dari hibah Dikti atau hibah dana
DIPA FMIPA)
Kunjungan ke industri
Open laboratory
Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka Dies FMIPA
UNTAN pada setiap bulan November setiap tahunnya. Dalam
kegiatan ini PS Kimia mengundang siswa-siswa SMA untuk datang
dan mengunjungi laboratorium kimia FMIPA UNTAN. Mereka
diperkenalkan dengan kegiatan yang dilakukan di laboratorium
kimia, seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
pendidikan dan penelitian
Pengenalan kehidupan kampus
Pengenalan kehidupan (orientasi) kampus bagi mahasiswa baru
secara rutin dilaksanakan 2x dalam setahun yakni bulan September
ketika diterima pertama kali sebagai mahasiswa baru PS Kimia dan
bulan Desember untuk sosialisasi PS Kimia tahap 2
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Temu dosen-mahasiswa-alumni
Kegiatan yang dilakukan antara lain silaturahmi dosen-mahasiswaalumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni Kimia dan kuliah tamu
bagi mahasiswa yang disampaikan oleh alumni kimia. Kegiatan ini
dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei (Dies
UNTAN sekaligus Dies HiMKIi) dan bulan November (Dies FMIPA)
Pembimbingan ON-MIPA dan MAWAPRES
Pembimbingan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)
Pendampingan, pembimbingan dan pelatihan proposal PKM oleh
tim dosen pendamping kegiatan PKM
Pembimbingan OSN Pertamina
Seminar KP dan KKM
Seminar KP dan KKM mahasiswa yang dilaksanakan terjadwal
selama 3 s/d 4 minggu
Seminar proposal penelitian, seminar hasil dan sidang skripsi
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PS Kimia
Pelatihan KTI untuk mahasiswa baru
Pelatihan penulisan kepada mahasiswa baru yang diselenggarakan
HIMKI dengan pendampingan oleh dosen PS Kimia untuk
meneruskan tradisi PS Kimia sebagai pionir prestasi bidang KTI di
UNTAN. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan lomba LKTI
Angkatan
Lomba Bidang Studi Kimia (LBSK)

