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Kunjungan Tim Kesehatan UNJ ke FIK UNY
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Keberadaan poliklinik di kampus sangat diperlukan untuk mendukung aktifitas kampus.
Universitas Negeri Jakarta baru saja merintis Klinik Pratama untuk mendukung iklim belajar di
kampus. Dengan didukung 1 dokter speasialis, 2 dokter gigi, 2 dokter umum, 3 perawat dan
paramedis maka kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan untuk itu
kami ingin mengetahui manajemen dan pengelolaan khususnya klinik terapi FIK UNY serta
unit layanan kesehatan di UNY.
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Pilates merupakan salah satu gerakan dalam olahraga yang merupakan gabungan dari unsur
bela diri, unsur pembentukan tubuh, serta unsur yoga. Secara umum pilates bertujuan untuk
memperoleh kebugaran optimal baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara umum,
pilates bertujuan untuk:1) memperbaiki postur tubuh baik itu di tempat-tempat tertentu,2)
memperbaiki postur tubuh yang kurang seimbang yang dikarenakan kebiasaan yang kurang
tepat baik itu saat berdiri, duduk maupun berjalan maupun aktivitas kita sehari-hari.

FIK UNY Tambah Satu Guru Besar
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Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta kembali menambah satu orang
Guru besar dalam bidang Ilmu Pendidikan Kepelatihan Fisik Olahraga pada Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Adalah Prof. Dr. Tomoliyus, M.S dosen pada
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNY menyampaikan pidato pengukuhan
guru besar di hadapan rapat terbuka senat Universitas Negeri Yogyakarta (8/10) di ruang
sidang utama rektorat UNY.

Teladan dan Rasa Ikhlas
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Idul Adha 1435 Hijriah, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta kembali
menyembelih hewan kurban. Hewan kurban dari para sohibul kurban pada tahun ini terdiri
dari 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seperti tahun-tahun lalu, hewan kurban ini disalurkan
kepada masyarakat yang memerlukan.

FGD Tentang Kajian Akuntabilitas Proses Penyiapan Guru
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“Perlu penguatan kerjasama pihak yang berkepentingan. Kaitannya dengan itu maka kita
akan mencoba dialog bagaimana proses yang harus kita bangun terkait menciptakan produk
yang baik. Kita tahu bahwa lulusan kita adalah calon guru. Menurut undang-undang guru
bahwa guru adalah profesi dan untuk mendapatkannya memerlukan satu profesi. Bahkan
sekarang dihadapkan pada sruktur grade/kualifikasi dimana S-1 berada pada grade 6.
Kemudian untuk selanjutnya diperlukan profesi. Demikian disampaikan Prof. Dr. Agus
Kristiyanto, M.Pd.
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