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Dalam rangka pelaksanaan semester antara tahun akademik 2021/2022 disampaikan hat-hat sebagai berikut:
l. Jadwal sernester antara

Penginputan KRS tanggal 13 -15 Junt?A22.
Approval KRS tanggal 13 - 16 Juni2A22.
Pembayaran biaya SKS tanggal 13 - 17 Jffii 2022.
Awal perkuliahan tanggal 2A Junt 2022.
Akhir perkuliahan tanggal 13 Agustus 2022.
Ujian akhir tanggal 15 - 19 Agustus 2022

g. Penginputan nilai tanggal 22 -26 Agustus 2022.
2. Peserta semester antara adalah mahasiswa angkatan 2015 sampai dengan 2018 untuk prograln sarjana, dan

angkatan 2AL7 sampai dengan angkatan 2019 unhrk program diploma tiga yang terdaftar pada semester genap

talrun akademik 2021 12022.
3. Ketentuan pembelajararq beban sks, dan mata kuliah

a. Kegiatan perrbelajaran setara 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
b. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19

dan/atau pernbelaj aran j arak jauh.
c. Mata kuliah yang diprogramkan adalah mata kuliah yang diberikan dalam semester regular (semester

ganjil dan/atau semester genap) baik mata kuliah yang belum atau sudah diprograrnkan.
d. Mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa bukan mata kuliah praktikum atau mata kuliah yang

mempersyaratkan kelulusan pada mata kuliah yang lain (mata kuliah bersyarat).
e. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diprograrnkan oleh mahasiswamaksimum 9 (sembilan)

SKS.
4. Kelas perkuliahan semester antara per mata kuliah dapat diselenggarakan apabila sekurang-kurangnya diikuti

oleh 5 mahasiswa atau menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurusan/program studi.
5. Indeks prestasi semester antara tidak dapat digunakan untuk menentukan beban studi pada semester

berikutnya.
6. Biaya per SKS per mahasiswa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara on-line system

melalui loket BNVBRI (Kantor CabangiCabang Pembantu/Unit), ATM BRI/BNI, mobile banhingBNl.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disarnpaikan
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