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Prosedur UAS ONLINE Semester Gasal TA 2020/2021, yaitu:

1. Peserta Ujian adalah mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya studi pada Semester yang telah
ditempuh, apabila mahasiswa belum melunasi tanggungan tersebut mahasiswa wajib mengisi form
pernyataan pelunasan tanggungan keuangan di Biro Keuangan.

2. Peserta Ujian diwajibkan mempunyai kartu UAS (Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan kartu
UAS, dan pembayaran belum memenuhi syarat yang telah ditentukan maka nilai UAS tidak akan
keluar)

3. Peserta Ujian Mempersiapkan untuk login 5 menit sebelum waktu ujian mulai.
4. Mahasiswa melakukan absensi pada setiap mata kuliah melalui google form (Setiap mata kuliah

Link Google form berbeda dan akan dikirimkan pada waktu pelaksanaan UAS Mata kuliah
tersebut)

5. Soal UAS bisa didownload atau dikerjakan ketika mahasiswa sudah melakukan absensi
6. Peserta ujian harus mengerjakan ujian secara mandiri,jujur,dan bertanggung jawab
7. Apabila selama mengerjakan soal ujian ada kendala teknis seperti mati listrik atau jaringan internet

terputus maka mahasiswa harus mengulang kembali pengerjaan soalnya, sehingga mahasiswa
diharuskan mempersiapkan segala sesuatunya.

8. Jawaban UAS dikirimkan sesuai dengan intruksi yang ada di soal setiap mata kuliah
a. Soal UAS dalam bentuk file, dikerjakan dan dikirim sesuai intruksi yang ada disetiap soal atau

intruksi yang diberikan dosen pengampu masing-masing mata kuliah
b. Soal UAS bukan dalam bentuk file, maka dikerjakan dan dikirim sesuai intruksi yang ada di

google form dan klik submit apabila telah selesai dikerjakan.
9. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan soal UAS, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi Form

penilain kepuasan mahasiswa terhadap Dosen pada setiap mata kuliah (Link penilain kepuasan
mahasiswa akan dikirimkan bersamaan dengan link Soal UAS)

10.Apabila peserta ujian melanggar tata terbit yang sudah ditetapkan maka akan mendapat
sanksi.

Paguyangan, 22 Januari 2021

Akademik STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes
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Mahasiswa diharapkan Selalu Menjaga Kesehatan
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Mematuhi Protokol Kesehatan dengan melakukan 3M


