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Akhir
Sesuai dengan kalender Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ujian
8 Mei 2018'
Semester fUaSl Semester Genap T.A.201712018 dilaksanakan tanggal 2 s/d
Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

l5 kali.

l.

Mata Kuliah yang pertemuannya belum mencukupi
pada masa minggu tenang/hari lain:

2.

Karena keterbatasan ruang kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya' dosen
disarankan membuat beberapa tipe soal yang berbeda untuk menghindari

agar dapat menambahnya

kecurangan:

3.

Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
sudah ditetapian. .lika pertemuan telah mencukupi l5 kali sebelum tanggal
pelaksanaan UnS. maka u.jian dapat dilaksanakan pada pertemLlan ke-16 di ruang
kuliah dengan terlebih dahLrh-r menginfbrmasi pada Subbag Pendidikan (3 hari)
pelaksanaan Ujian

sebelum ujian untuk penggandaan soal:

4.

Entry nilai secara online dilaksanakan setelah ujian mata kuliah dilaksanakan dan
dinilai oleh dosen pengampu mata kuliah. Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) beserta
rekap nilai diserahkan ke .lurusan/Bagian Pendidikan paling lambat 5 (lima) hari
setelah pelaksanaan ujian masing-masing mata kuliah;

5.

DPNA sudah ditempelkan di papan pengumuman .lurusan dan sudah
dicocokkan oleh operator jurusan dengan nilai di SIMAK online yang telah dientry
oleh dosen. Jika terdapat kekeliruan dalam memasukkan nilai, maka perbaikan
kekeliruan nilai mata kuliah tersebut dilakukan paling lambat tanggal 13 Mei 2018
pukul 23.59 (sebelum SIMAK online ditutup) oleh dosen yang bersangkutan;

6.

Jika sampai hari ke 7 dosen belum menyerahkan nilai ke .lurusannya. maka diberikan
lilai A kepada seluruh peserta )/ang mengikuti uiian mata kuliah tersebut. (sesuai
depgal SK Dekan No. 0120/H9.l.liPS/2010 tarrggal 26 .f anr.rari 2010):

Pada hari ke-

6.

7. Hasil ujian (lembar jawaban)

yang telah diperiksa dan dinilai oleh dosen untuk

dikembalikan kepada mahasiswa (bisa rnelalui .iurusan).
Demikian. agar

dipedomani. ,flfll;)*...

29 Maret 2018

:

a

c)

el
Tembusan:
- Rektor Unsri (sebagai laporan)
Wakil Dekan di lingkungan F.E. Unsri
Kajur di lingkungan F.E. lJnsri
Peng. .lurusan Program S I Karrpus Paleltrbang
Kasubag Pendidikan
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