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Dengan hormat,

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk melengkapi dan menambahkan kebjjakan terkait dengan
situasi COVID-I9 terkini di bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan. Surat
Edaran
dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh dosen, mahasiswa. tenaga
kependidikan, Pimpinan Fakultas/Sekolah, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi dj
dalam pengelolaan pembelajaran selama kondisi darurat ini.

ini

a.

b.

c.
de.

Kegiatan perkuliahan, pembirnbingan, konsultasi, ujian dan pengesahannya (seminar,
skripsi, tesis, disenasj dan sejenisnya) setelab masa UTS sampai akhir semester genap
TA 2019/2020 dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah
disediakan dan/atau media yang sudah biasa digunakan oleh dosen dan tidak
memberatkan mahasiswa.
Mempert jmbangkan bahwa situasi darurat Covid-19 telah sangat menyita perhatian,
tenaga, dan waktu seluruh sivitas UGM dan orang tua mahasiswa, t€rlebih akan
memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran, maka seluruh kegiatan belajar mengalar agar
dapat diselesaikan paling lambat 30 April 2020. Bagi Fakultasr'Sekolah,?rogram Studi
yang menginginkan evaluasi pembelajaran dengan Ujian Al(hir Semester diharapkan
dapat dilaksanakan pada
l5 Mei 2020 dengan tetap menggunakan media daring.
Bagi program studi yang terpaksa harus nrenambahkan kegiatan akademik untuk
beberapa mata kuliah yang belum tercapai CPMK-nya agar disel€nggarakan ketika
situasi darurat Covid-19 sudah dicabut secara resmi oleh pemerintah.
Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir agar mengutamakan
keselamatan, selalu berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing, mematuhi standar
protokol kesehatan, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berkenbang secara
dinanris.
Bagi mahasiswa yang mengalami kendala dan menyebabkan tidak terselesaikannya
penelitian dan berdampak pada batas masa studi, maka akan diberikan rvaktu
perpanjangan studi paling lama satu semester.
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Bagi mahasiswa yang membutuhLan perparjangan waktu studi atau

kesulitan
pembayaran uang kuliah hmggal akibat wabah Covid-l9, harus mengajukan sumt dan
mendapat peGetujuan Fakultas/Sekolai dan kemudian diusulkan oleh FakultaVSekolah
untuk mendapatkan kebijakan Universitas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
a.lr' R€lilor
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