PENGUMUMAN
Nomor :1572/A.27/FPSI-PMPP/X/2020
Tentang Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Gasal 2020-2021

Meneruskan Surat Edaran Kepala Biro Pembelajaran nomor 289/A.28/F/X/2020
tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal
2020-2021, maka diumumkan kepada Mahasiswa Magister Psikologi Profesi
bahwa Ujian Tengah Semester Gasal 2020-2021 akan dilaksanakan pada tanggal
2-14 November 2020 dengan menggunakan web e-learning.mercubuanayogya.ac.id. Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan UTS sesuai surat edaran
di atas, kami sampaikan pada lampiran surat ini.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama
yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Oktober 2020
Kaprodi Mapro UMBY,

ttd
Dr. Sri Muliati Abdullah, M.A., Psikolog

Lampiran Nomor :1572 /A.27/FPSI-PMPP/X/2020
1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara online tanggal 2-14 November 2020
dengan menggunakan tiga model yakni.
a. Take Home
Soal Take Home akan diunggah pada minggu ke terakhir perkuliahan dan untuk
pengumpulan jawaban akan disesuaikan dengan jadwal UTS.
b. Terbuka/tertutup
Soal UTS akan diunggah melalui web e-learning.mercubuana-yogya.ac.id oleh dosen
pengampu atau pengawas UTS sesuai jadwal dan waktu ujian berlangsung. Soal tersebut
hanya dapat diakses mahasiswa sesuai rentang waktu yang ada pada jadwal UTS
c. Google Form
Mahasiswa mengerjakan soal UTS langsung di google form yang dibuat dosen pengampu,
waktu ujian sesuai jadwal UTS dan link untuk google form akan dibagikan oleh pengawas
sebelum ujian berlangsung.
2. Jawaban soal hanya dapat dikumpulkan pada rentang waktu yang sudah ditentukan sesuai
jadwal UTS
3. Pengumpulan lembar jawaban UTS menyesuaikan intruksi dosen pengampu / pengawas
(dapat melalui web e-learning, email, whatsapp, google from, dll).
4. Jika dosen menghendaki jawaban tulis tangan (dipastikan tulisan bisa terbaca) mahasiswa
silahkan memindai (scan) lembar jawab dan dikirim email, e-learning atau sesuai permintaan
dosen pengampu.
5. Ujian susulan diperbolehkan jika sakit, orang tua meninggal, mendapat tugas dari universitas,
tidak bisa akses karena kendala koneksi)


Jika Sakit dibuktikan dengan surat keterangan

opname yang mengaharuskan

mahasiswa harus istirahat total.


Jika Orang tua meninggal dibuktikan dengan surat keterangan Berita kematian/
Lelayu



Jika mendapat Tugas dari Univ. Dibuktikan dengan adanya surat Tugas Resmi dari
Univ.



Jika terkendala Koneksi Jaringan dibuktikan dengan foto/ surat keterangan gangguan
dll

6. Ujian susulan akan dilaksanakan satu minggu setelah berjalanya UTS dan akan di
koordinasikan dengan dosen pengampu.
7. Jika mahasiswa kesulitan membuka akses (e-learning, google from, email, dll) langsung
menghubungi pengawas di grub whatsapp pada saat ujian berlangsung.

