PENGUMUMAN PELAKSANAAN UAS, UJIAN SUSULAN, DAN UJIAN ULANG
No. 1071/A.16/L5/VII/2022
Berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 401/A.16/F/VI/2022 tanggal
28 Juni 2022 tentang Pelaksanaan UAS, Ujian Ulang, dan Pembukaan Portal Nilai Semester
Genap TA 2021/2022, Peraturan Akademik dan Panduan Akademik UMBY maka berikut
disampaikan pengumuman tentang pelaksanaan UAS, Ujian Susulan, dan Ujian Ulang di
Fakultas Agroindustri yaitu:
A. Ujian Akhir Semester (UAS)
1. Ujian Akhir Semester (UAS) semester Genap TA 2021/2022 dilaksanakan pada
tanggal 7 s.d. 20 Juli 2022.
2. Penginputan nilai UAS paling lambat 26 Juli 2022.
B. Ujian Susulan
1. Sesuai dengan Peraturan Akademik dan Panduan Akademik UMBY mahasiswa yang
dapat melakukan Ujian Susulan adalah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mahasiswa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan UAS yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Dokter yang sah.
b. Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, dibuktikan dengan surat
keterangan yang sah.
c. Menjalankan kegiatan/tugas resmi dari Universitas atau Fakultas yang dibuktikan
dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Pendaftaran
ujian
susulan
di
Fakultas
melalui
https://bit.ly/pendaftaranujianulangfaiumby dengan menunjukkan/melampirkan bukti
yang sah seperti pada butir 1a, b, dan c. Bukti surat keterangan butir 1a,b, dan c
diupload di bagian Bukti Pembayaran.
3. Jadwal pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan bersamaan dengan ujian ulang yaitu
pada 1 s.d. 3 Agustus dan tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2022.
C. Ujian Ulang
1. Persyaratan mahasiswa peserta Ujian Ulang sesuai SK Rektor Nomor
029/SK/Rek/A.10/IV/2022 adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang
mengikuti proses perkuliahan minimal 50% (lima puluh persen) dari total
perkuliahan yang dilaksanakan dosen pada semester berjalan.
b. Jumlah asesmen (ASN) per mata kuliah yang dapat diperbaiki oleh mahasiswa dalam
ujian ulang maksimal 2 (dua) ASN termasuk UTS dan UAS.
c. Biaya ujian ulang sebesar Rp. 90.000,- per sks (sembilan puluh ribu rupiah per sks).
2. Prosedur pendaftaran ujian ulang pada tanggal 27-29 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa melihat dan mengevaluasi nilai mata kuliah yang diambil di Sistem
Informasi Akademik (sesuai ketentuan butir C.1.) untuk menentukan mata kuliah
yang perlu diulang, jika mengalami kesukaran dapat berkonsultasi dengan Dosen
Pembimbing Akademik.
b. Siapkan kelengkapan pendaftaran ujian ulang yaitu :
1) Rekap kehadiran mahasiswa pada mata kuliah yang akan diulang dengan
menscreenshot kehadiran di Sistem Akademik Mahasiswa yang mencantumkan
nama dan NIM.
Contoh:

2) Kartu Hasi Studi (KHS)
Mahasiswa dapat melihat KHS di Sistem Akademik Informasi (SIA) dengan
menu Lihat KHS – Cetak KHS – kemudian simpan PDF
Contoh:

c. Mahasiswa membayar biaya ujian ulang sesuai dengan jumlah sks mata kuliah yang
akan diulang dengan biaya ujian ulang per sks sesuai dengan butir 3.c.
d. Mengupload
bukti
pembayaran
ujian
ulang
secepatnya
di
https://eoffice.mercubuana-yogya, bagian upload bukti pembayaran agar segera

divalidasi oleh bagian keuangan. Upload bukti pembayaran paling lambat tanggal 29
Juli 2022 karena sesuai surat edaran Rektor Nomor 811/F.01/A.1/VI/2022 maka per
1 Agustus 2022 proses administrasi keuangan tidak dapat dilakukan melalui e-office
keuangan
e. Mendaftar Ujian Ulang di Tata Usaha Fakultas melalui link
https://bit.ly/pendaftaranujianulangfaiumby atau scan barcode berikut:

Pendaftaran Ujian Ulang di Fakultas paling lambat 29 Juli 2022 pukul 12.00 WIB

f. Mengikuti Ujian Ulang sesuai jadwal ujian mata kuliah yang diambil pada tanggal 2
s.d. 3 Agustus dan tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2022. Jadwal Ujian Ulang dapat dilihat
pada website Fakultas Agroindustri dengan link fagro.mercubuana-yogya.ac.id.
g. Penginputan Nilai Ujian Ulang pada tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2022.
D. Ketentuan Input Nilai Terakhir oleh Dosen
1. Portal Nilai UTS (ASN 4) akan dibuka kembali pada tanggal 7 s.d. 26 Juli 2022.
2. Tidak ada pembukaan portal nilai selain dari pada tanggal yang telah dijadwalkan pada
butir A.2, C.g, dan D.1.
Demikian pengumuman, atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Dosen dan mahasiswa
Fakultas Agroindustri, diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P.

