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A.  Sebelum Pelaksanaan UAS  

 

1. Mahasiswa wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan UAS.  

2. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian rapih dan sopan. 

3. Mahasiswa melalui Penanggung Jawab Kelas/Ketua Kelas masing-masing 

dapat berkoordinasi dengan dosen pembuat soal UAS sebelum waktu 

pelaksanaan ujian 

4. Mahasiswa hadir di tempat ujian 15 menit sebelum UAS dimulai.  

5. Mahasiswa wajib mencetak dan membawa Kartu Ujian pada saat 

pelaksanaan ujian. 

6. Pelaksanaan UAS Gasal 2022/2023 dimulai pukul 08.00 (Hari Senin-Kamis) 

dan pukul 07.30 (Hari Jum’at). 

 

B.  Saat Pelaksanaan UAS  

1. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai, tidak 

diijinkan masuk ruang ujian. Mahasiswa segera melapor ke Sekretariat 

Panitia UAS. Untuk lokasi UAS di Gedung B dan C Sekretariat di Ruang 

B.1.12. Untuk Lokasi UAS di Gedung D, E dan F Sekretariat di gedung D 

Ruang D.1.05 atau (Bappendik Jurusan TP).  

2. Mahasiswa wajib menempati tempat duduk sesuai dengan nomor ujiannya. 

3. Mahasiswa wajib mengerjakan soal UAS sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab serta tidak 

melanggar aturan akademik yang berlaku. 

4. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir di eldiru dan di presensi yang 

disediakan panitia. 

5. Tidak diijinkan untuk pinjam meminjam alat tulis (ballpoint/pensil/pulpen), 

penghapus, penggaris, kalkulator, tipeX, dll. 

6. Dihimbau untuk ke kamar kecil sebelum melaksanakan UAS. Mahasiswa 

yang ijin ke kamar kecil harus diawasi pengawas ujian. 

7. Bagi mahasiswa yang sudah selesai mengerjakan soal UAS diwajibkan 

menyerahkan lembar jawaban ujian ke pengawas (jangan ditinggal di tempat 

duduk). 

8. Bilamana ujian dilaksanakan secara daring (untuk bentuk soal Multiple 

Choise), mahasiswa wajib menyiapkan laptop/HP berikut jaringan/kuota 

internet yang memadai agar pelaksanaan UAS berjalan lancar. Ujian tetap 

dilaksanakan di kelas, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

 

 



C. 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 Kelurahan. 

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/qfzKdfBXsmhzAYtC6 paling lambat 1 minggu setelah seluruh 

pelaksanaan UAS selesai (Jum’at, 23 Desember 2022, Pukul 16.00) 

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. 
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