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Kepada Yth.
Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor I Universitas Bumigora Nomor:
0085/KA_ADM/UBG/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 tentang Permintaan Soal dan
Validasi Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Fanjil TA. 2022/2023 dan batas akhir
pelaporan Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2022/2023, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai pada tanggal 09 Januari 2023 sampai

dengan tanggal 21 Januari 2023.
2. Bagi dosen yang jumlah pertemuan perkuliahan masih kurang, maka dapat

melakukan kuliah pengganti dengan menggunakan jadwal dari tanggal 26
Desember 2022 s/d 07 Januari 2023 (dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke
bagian akademik dan laboratorium) untuk dapat melengkapi jumlah pertemuan
sehingga bisa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Dosen harus menyerahkan naskah soal UAS (2 jenis soal) dan rubrik
penilaian melalui email akademikubg@gmail.com dan
labkom.stmik@gmail.com paling lambat tanggal 31 Desember 2022 untuk
mendapatkan validasi dari Kaprodi.

4. Dosen wajib menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik dan
laboratorium paling lambat 1 minggu setelah selesai pelaksanaan ujian pada
masing-masing mata kuliah.

5. Sebelum nilai diumumkan oleh bagian akademik, jika terdapat nilai akhir
mahasiswa yang kurang dari 60 maka dosen wajib melaksanakan remidi dengan
berkoordinasi terlebih dahulu ke bagian akademik.

6. Ujian susulan dapat dilaksanakan jika terdapat mahasiswa yang tidak dapat
mengikuti ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
disebabkan karena sesuatu hal (melampirkan bukti yang valid).
Note : informasi lebih lanjut terkait proses pengajuan dan pelaksanaan ujian
susulan dapat berkomunikasi dengan program studi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Universitas Bumigora
2. Arsip
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Mataram, 29 Desember 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ni Gusti Ayu Dasriani, M.Kom
NIK. 10.6.133

mailto:akademikubg@gmail.com
mailto:labkom.stmik@gmail.com
mailto:fakultas_ilmubudaya@universitasbumigora.ac.id

	SURAT EDARAN

