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Nomor 25/J01.1.28/HM.00.20/2022 

Tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar 

Semester Gasal 2022/2023 di FMIPA UGM 

Tanggal 1 Agustus 2022 

 

 

Yth. 

1. Bapak/Ibu Dosen FMIPA UGM 

2. Mahasiswa FMIPA UGM 

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Dekan Nomor 23/J01.1.28/HM.00.20/2022 tentang Panduan 

Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal 2022/2023 di FMIPA UGM, serta Surat Rektor Nomor 

5630/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Semester Gasal 2022/2023, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Kegiatan perkuliahan Semester Gasal 2022/2023 akan dilaksanakan secara 50% tatap muka 

dan 50% daring. Untuk masing-masing mata kuliah, pilihan 50% luring hanya dapat dilakukan 

sebelum UTS atau setelah UTS (sesuai yang ditetapkan Program Studi dan Akademik 

Fakultas). Perkuliahan daring dilakukan sesuai jadwal kuliah dan melalui learning 

management system seperti e-learning simaster UGM, ELOK UGM, google classroom, zoom 

dan lain-lain sesuai preferensi dosen atau program studi. 

2. Bagi mahasiswa baru yang pertama kali mengikuti perkuliahan di Fakultas MIPA diharapkan 

memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut: 

a. Telah mendapatkan ijin mengikuti KBM di lingkungan UGM dari orang tua bagi 

mahasiswa dengan umur kurang dari 18 tahun. (Surat Izin terlampir). 

b. Pernyataan dalam kondisi sehat yang dapat dikuatkan dengan surat keterangan sehat dari 

unit Kesehatan Puskesmas atau Gajah Mada Medical Center (GMC). 

c. Telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua. Jika terdapat 

mahasiswa yang belum divaksin, diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi 

keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa 

divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid) 
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3. Mahasiswa diharapkan selalu melihat jadwal perkuliahan di simaster.ugm.ac.id dan 

pengumuman perkuliahan melalui e-learning simaster, email atau web Prodi, Departemen dan 

Fakultas MIPA. 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  

 

 

Dekan, 

 

 

Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si. 

NIP 196709141997021001  
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Lampiran: 

 

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : …………………………………………………………………………… 

Pekerjaan : …………………………………………………………………………… 

Alamat  : …………………………………………………………………………… 

No. Hp  : .................................................................................................................... 

 

Orang tua/Wali dari mahasiswa : 

 

Nama  : …………………………………………………………………………… 

NIM  : …………………………………………………………………………… 

Program Studi : …………………………………………………………………………… 

Departemen : …………………………………………………………………………… 

No. Hp  : .................................................................................................................... 

 

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk mengikuti kegiatan 

kuliah/praktikum/praktek/penelitian/pengabdian kepada masyarakat)* yang diselenggarakan 

secara bauran/blended atau luring)* oleh Program Studi ………… Departemen .................... 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.   

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

………………., ……………… 

 

Ttd Orang tua/wali 

 

 (nama terang) 

 

 

 

Keterangan : 

*coret yang tidak perlu 
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