SATUAN ACARA PERKULIAHAN
MATA KULIAH KERJA PRAKTEK (TB)
KODE / SKS KK-032431/4 SKS
Tujuan umum : Memahami dan menguasai praktek kerja di lapangan dalam lingkup pekerjaan perencanaan (Konsultan), pelaksanaan konstruksi (Kontraktor)
dan pengawasan (Supervisor). Batasan gedung massa tunggal atau majemuk dengan luas minimal 1.000 meter persegi.
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