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SURAT EDARAN
BAGI DOSEN

Nomor : B-8533/In.32.5/PP.00.9/11/2021
Tentang

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Berdasarkan Surat Edaran Rektor IAIN Ponorogo Nomor : B-8293/In.32.1/PP.00.9/11/2021
tanggal 3 November 2021 Tentang Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik
2021/2022, maka disampaikan bahwa Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal TA. 2021/2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, tgl. 29
November s.d. 10 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal TA. 2021/2022 dilaksanakan sepenuhnya secara daring
(online) oleh dosen pengampu mata kuliah.
2. Jadwal UAS sesuai dengan jadwal mengajar dosen semester gasal TA. 2021/2022 di SIAKAD.
3. Setiap dosen harus memberitahukan kepada mahasiswa, model ujian yang akan dilaksanakan.
a. Model Ujian Tulis, waktunya sesuai jadwal perkuliahan mata kuliah yang diujikan.
b. Model Tugas, waktu pengumpulan tugas ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Dosen yang menggunakan model ujian tulis, wajib membuat kisi-kisi soal berdasarkan materi
perkuliahan (14 kali perkuliahan daring). Kisi-kisi soal diberikan kepada mahasiswa sebagai
bahan belajar. Soal ujian yang diujikan disusun secara acak untuk menghindari kecurangan
yang mungkin terjadi akibat waktu pelaksanaan ujian yang berbeda untuk mata kuliah yang
sama.
5. Soal ujian dibuat dengan mempertimbangkan waktu/durasi pelaksanaan ujian.
6. Template berita acara, kop soal dan model ujian mohon diunduh pada laman:
https://drive.google.com/drive/folders/1VVHdA0sr7Oi-3um3ZUPCMD1CZHromA9n?
usp=sharing
mulai hari Selasa tanggal 16 November 2021.
7.

Pada saat pelaksanaan ujian, dosen mengirimkan soal ujian atau soal tugas ke kelas online
melalui media yang telah disepakati antara mahasiswa dan dosen. Soal ujian atau tugas
dikerjakan oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh dosen pengampu
mata kuliah.

8.

Setelah waktu ujian selesai atau batas pengumpulan tugas berakhir, mahasiswa mengirimkan
hasil jawaban ujian atau hasil tugas kepada dosen, melalui media online yang telah disepakati.

9.

Seluruh Dosen wajib mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan UAS dan Rekap Nilai UAS
setiap
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hasil
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jawaban

ujian,

ke

email:

febi@iainponorogo.ac.id paling lambat hari Jumat tanggal 15 Desember 2021.
10. Dosen memberitahukan ketentuan yang perlu diketahui oleh mahasiswa mengenai pelaksanaan
UAS yang berlaku di kelasnya, agar mahasiswa mempersiapkan diri dengan lebih baik.
11. Konfirmasi hal-hal teknis terkait pelaksanaan UAS Gasal TA. 2021/2022 yang belum tercantum
di surat edaran ini, dimohon menghubungi Bagian Akademik FEBI.
Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 10 November 2021
Dekan,

Luthfi Hadi Aminuddin

