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Yth. 

1. Bapak/Ibu Dosen FMIPA UGM 

2. Mahasiswa FMIPA UGM 

 

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Fakultas tanggal 17 Juni 2022, maka kami menyampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

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

50% daring. Untuk 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. Untuk perkuliahan atau kelas yang terkait program kerja sama, dan ada mahasiswa dari luar 

UGM atau Luar Negeri yang mengambil mata kuliah di kelas tersebut, maka perkuliahan dapat 

dilaksanakan secara daring 100%. Pelaksanaan perkuliahan daring mengacu pada ketentuan 

angka 1. 

3. Matakuliah praktikum atau praktek disarankan dilaksanakan secara luring, dengan mengikuti 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Semua mahasiswa yang akan mengikuti matakuliah praktikum atau praktek di lingkungan 

kampus harus dalam kondisi sehat, sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 minimal dosis 

pertama, bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh 

Satgas Covid-19 UGM. 

b) Program Studi bersama tim SHE Fakultas melakukan pendataan dan pemantauan 

mahasiswa yang akan mengikuti matakuliah praktikum atau praktek. 

c) Fakultas akan melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk 

mempertimbangkan perubahan yang diperlukan. 

4. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) akan 

dilaksanakan secara luring, kecuali mahasiswa luar UGM yang mengikuti kelas terkait 

kerjasama. 

5. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) dapat dilakukan secara 

bauran/blended.  
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6. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian (tugas akhir) atau eksperimen di 

laboratorium atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian tugas akhirnya 

secara luring di kampus, harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Semua mahasiswa harus dalam kondisi sehat, sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 

minimal dosis pertama, bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang 

ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM. 

b) Kegiatan penelitian di laboratorium menerapkan Protokol Kesehatan (seperti pada bagian 

A Surat Edaran Dekan Nomor 3/52/J01.1.28/HM.00.20/2020 tanggal 3 Juni 2020). 

c) Kegiatan penelitian dapat dilakukan atas seizin dari dosen pembimbing (bagi mahasiswa), 

laboratorium, dan departemen. 

d) Penelitian oleh mahasiswa dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

oleh laboratorium. 

e) Dalam rangka menerapkan physical distancing, jumlah mahasiswa yang melakukan 

penelitian dibatasi sesuai dengan kapasitas laboratorium. 

f) Penelitian dapat dilakukan dengan kehadiran minimal satu orang laboran. 

g) Departemen dan laboratorium  dapat menambah aturan sesuai dengan kondisi laboratorium 

masing-masing. 

7. 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 sampaikan terima kasih. 

 

 

Dekan 

 

 

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

NIP 196709141997021001  
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