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Dengan horma! disampaikan bahwa Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun akademik 20l7l20lE
akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 s.d 05 Januari 2018, sehubungan dengan hal
tersebut kami lampirkan jadwal pelaksanaan UAS Ganjil 201712018. Perlu kami sampaikan bahwa,
apabila ada perkuliahan yang belum selesai, dimohon dosen pengampu mata kuliah dapat
menyelesaikan sesegera mungkin sebelum ujian athir semester berlangsung.
Perlu kami sampaikan pula terkait dengan pelaksanaan UAS Gar.tjil20lT/2018 kepada Bapak/Ibu
Dosen pengampu mata kuliah agar dapat :

l. Memasukkan soal ujian melalui koordinator program studi unhrk digandakan paling lambat 3

(tiga) hari sebelum tanggal pclaksanam ujian;
2. Melakukan koordinasi dengan koordinator prograrn studi mengenai kelengkapan ujian seperti

kertas lembar jawaban dan DPNA;
3. Memeriksa kelayakan mahasiswa peserta ujian, seperti kehadiran minimum 85% dari tatap

muka (berdasarkan rekapitulasi program studi), bukti pemhayaran uang kuliah, dan KRS;
4. Mengawasi pelaksanaan ujian;
5. Memasukkan DPNA ke program studi paling lunbat 14 hari setelah pelaksanaan UAS Ganjil

201712018. Sehubungan dengan kelzincaran pengisian PDPT yang dikirim ke DIKTI secara

reguler, maka kami menyampaikan apabila dalam waktu 14 hari setelah pelaksanaan UAS
Ganjil20l7l20l8 dosen pengampu mata kuliah belum atau tidak memasukkan DPNA kepada

koordinator program studi, maka koordinaor program studi berhak untuk manberikan Nilai B
kepada mahasiswa yang nama[ya tercantum dalam DPNA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
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