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Yang Terhomat

l. Dekan/ Direktur Pascasarjana

2. Wakil Dekan/ Sekretaris Pascasa{ana

di lingkungan UMSurabaya

Assalamu'alaikum Wn Wb.

Sesuai kalender akademilq UAS semester gual 202212023 akan dilaksanakan mulai tanggal
16-20 Januari 2023. Agu pelaksanaan UAS dapat be{alan dengan baik dan proses input nilai
bisa dilakukan sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkaq mohon diperhatikan hal-hal berikut:

l. Pelaksanaan UAS harus memperhatikan ketuntasan setiap matakuliah dan melaksanakan
perkuliahan minimal 14 kali pertemuan-

2. Program studi yang melaksanakan UAS tidak sesuai dengan kalender akademik mohon
menginformasikan kepada kami paling lambat 5 hari sebelum UAS dilaksanakan dengan

menyertakan alasan yang mendukung.

3. Secara teknis pelaksanaan UAS dikoordinasikan oleh fakultas masing-masing.
4. UAS dilaksanakan secara luring, boleh dilaksanakan secara daring setelah berkoordinasi

dengan pimpinan fakultas dengan tetap memperhatikan SOP pelaksanaan UAS.
5. Apabila fakultas memandang perlu untuk menyelenggarakan UAS susulan, maka

pelaksanaan paling lambat langgal 3l Januari 2023 dan tzrrrggal S Februari 2023 semua nilai
telah diinput.

6. Ketentuan untuk mengikuti UAS adalah:

l) Telah memprogram (KRS) dan mengikuti matakuliah yang diujikan minimal 75 %.
2) Terdaftar pada daftar hadir ujian dan menandatanganinya (untuk UAS luring) dan paraf

oleh dosen penguji (untuk UAS daring) pada setiap mengikuti ujian .

3) Telah memenuhi persyaratan administrasi keuangan (dapat dilihat di cybercampus pada
menu keuangan).

4) Memiliki Kartu ujian yang dapat dicstak atat secreemhoot melalui akun cyber masing-
masing:

a. Masuk akun cyber pada menu Informasi tagihan dan cetak Kartu UTSruAS
b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan keuangan sesuai ketentuan akan dapat akses

untuk cetak/menampilkan Kartu Ujian yang akan diikuti.
c. Lakukan screenshoot atau cetak kartu ujian dan tunjukkan kepada dosen p€ngawr*

setiap mengikuti ujian.

Selanjutnya, mengingatkan kembali tentang ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengawas
dan mahasiswa selama pelaksanaan UAS sebagaimana berikut:
1. Pengawas memastikan bahwa seluruh peserta ujian terdaftar sebagai peserta ujian.
2. Pengawas mengisi dan menandatangani Berita Acara Ujian (ujian luring)
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3. Peserta ujian tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut:
a. Mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung.

b. Mencontoh atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian.
c. Menggunakan peralatan komunikasi yang dapat memberi atau menerima informasi dari

pihak lain selama ujian berlangsung.

d. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menggugurkan mahasiswa sebagai peserta

ujian.

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

Wassalama' alaikam lVr. Wb
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