
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Balengkong PO BOX 1040. Samarinda 75123

TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2019/2020

Menindak lanjuti Surat Edaran No 570/UN17.3/DT/2020 perihal Pelaksanaan
Ujian Akhir Semester genap tahun ajaran 2019/2020 pada Fakutas Pertanian, maka kami
sampaikan hal-hal untuk tertibnya pelaksanaan ujian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai jadwal ujian akhir semester yang telah disampaikan
dari akademik

2. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara mandiri oleh dosen, setelah ujian selesai dilaksanakan,
agar melaporkan ke panitia melalui WA (Kontak Person. Ir. Hj. Susylowati, MP. (0812 5802
743) atau Dr. Ir. Syakhril, MP. (0813 4620 59 63) dan mengirimkan soal dan berita acara
ujian ke email panitiauas20@gmail.com. dan cc ke email akademik fakultas:
akademikfapertaunmul@gmail.com. (Blanko soft file berita acara ujian disampaikan
dalam WA grup Faperta Unmul).

3. Ujian dilakukan secara daring dengan menggunakan MOLS, zoom, WA grup, dan aplikasi
lainnya, diserahkan kepada dosen.

4. Dosen diperkenankan untuk melakukan ujian susulan, jika dosen/mahasiswa mengalami
kendala jaringan.

5. Kemiripan jawaban mahasiswa agar menjadi perhatian bersama karena mungkin copy paste
dan agar menjadi pertimbangan dosen dalam hal penilaian

6. Input nilai di SIA tetap melalui Koordinator Matakuliah, periode input nilai sesuai dengan
kalender akademik.

7. Untuk mata kuliah praktikumnya tertunda, atau belum dilaksanakan maka Dosen koordinator
praktikum tetap memberi nilai praktikum sementara dengan nilai 70 (B). Nilai praktikum
akan diganti setelah praktikum dilaksanakan dan ada nilai praktikum. Penggantian nilai
praktikum diijinkan sampai Desember 2020.

8. Pemberian nilai B (70) untuk praktikum yang tertunda agar mahasiswa pada semester
selanjutnya tidak terkendala dalam perencanaan perkuliahan semester ganjil tahun ajaran
2020/2021. Oleh karena itu mohon koordinator praktikum melaporkan ke Jurusan dan
Fakultas bagi praktikum yang tertunda atau belum dilaksanakan karena pandemi covid-19.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

Samarinda, 02 Juni 2020
An. D e k a n
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP, M.Si
NIP. 19720103 199702 1001
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