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A.  Sebelum Pelaksanaan UAS Online 

 

1. Tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan UAS online wajib 

mengkoordinasikan dengan mahasiswa mengenai jadwal pelaksanaan UAS online 

dan aplikasi UTS online yang digunakan dan memastikan bahwa mahasiswa dapat 

mengakses serta mengikuti UAS online tersebut. 

2. Tim pengampu MK yang melaksanakan UAS online wajib memastikan bahwa 

jumlah soal dan lama mengerjakan soal sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, kecuali memilih pelaksanaan UAS di luar jadwal, maka harus 

dikoordinasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa peserta UAS tersebut dan 

memastikan tidak bentrok dengan jadwal ujian mata kuliah lainnya. 

3. Mahasiswa wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan UAS online 

4. Mahasiswa melalui Penanggung jawab kelas masing-masing dapat berkoordinasi 

secara proaktif kepada dosen yang akan memberikan UAS online sebelum waktu 

pelaksanaan ujian. 

 

B.  Saat Pelaksanaan UAS Online 

 

1. Tim pengampu MK yang melaksanakan UAS online wajib memantau pelaksanaan 

UAS online dan harus bisa dihubungi oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan UAS 

melalui jalur komunikasi yang telah disepakati dengan mahasiswa. 

2. Mahasiswa wajib memiliki aplikasi UAS online yang telah disepakati dengan 

dosen terkait, dan menyiapkan laptop/PC/HP berikut jaringan /kuota internet yang 

memadai agar pelaksanaan UAS berjalan lancar. 

3. Mahasiswa wajib mengerjakan soal UAS online sesuai dengan waktu yang 

diberikan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab serta tidak melanggar 

aturan akademik yang berlaku. 

 

C. Setelah Selesai Pelaksanaan UAS Online 

 

1.   Tim pengampu mata kuliah yang memberikan UAS online, mengirimkan soft file 

berita acara pelaksanaan ujian, daftar peserta ujian dan naskah ujian kepada 

Koprodi masing-masing dan selanjutnya oleh Koprodi dikirim ke jurusan untuk  
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diteruskan dikirim ke Bapendik Faperta ke alamat email: 

akademik.faperta18@gmail.com 

 

2.   Penilaian terhadap hasil UAS online menjadi tanggungjawab tim pengampu 

matakuliah yang melaksanakan ujian. 

 

D.  Ujian Susulan 

Mahasiswa Fakultas Pertanian UNSOED yang diperbolehkan mengikuti UAS susulan 

adalah mahasiswa yang disebabkan : 

1) Sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

2) Keluarga terkena musibah yaitu : 

a) Bapak dan/atau Ibu meninggal dunia 

b) Kakak dan/atau adik kandung meninggal dunia 

c) Suami/isteri meninggal dunia 

d) Anak kandung meninggal dunia 

Poin a)  s/d. d)  harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Desa atau Ke-

lurahan. 

3) Tugas dari UNSOED atau dari Fakultas Pertanian UNSOED 

4) Tugas dari Instansi lain 

Poin 3 dan 4 harus dibuktikan dengan surat tugas dari lembaga/instansi yang ber-

sangkutan (Khusus untuk point 2 harus ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi). 

 

Prosedur Pengajuan Ujian Susulan 

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian susulan melalui link 

https://forms.gle/sudRUDCSQ5mt6ssZ6 paling lambat 1 minggu setelah seluruh 

pelaksanaan UAS selesai. 

2. Bapendik memproses surat permohonan ujian susulan. 

3. Permohonan Ujian susulan yang disetujui, ditindaklanjuti dengan pengiriman surat 

tugas untuk melaksanakan ujian susulan dan form nilai, kepada dosen penguji terkait. 

4. Waktu pelaksanaan ujian diserahkan sepenuhnya kepada dosen penguji. 

 

 Purwokerto, 8 Juni 2020 

 Wakil Dekan Bidang Akademik 

 

 

  

 Dr. Ir. Hidayah Dwiyanti, M.Si 

  NIP. 196209061987032001 

mailto:akademik.faperta18@gmail.com
https://forms.gle/sudRUDCSQ5mt6ssZ6

