Informasi tambahan bagi mahasiswa Pascasarjana UT
No.

Kegiatan

Deskripsi Masalah

1.

Cuti Akademik

Belum ada karena kadang tidak ada kelas berikutnya.

2.

Alih Kredit

Tidak ada. Program sudah dipaket.

3.

BTR

Mahasiswa harus buat power point untuk presentasi 15 –
20 menit.
BTR I (Seminar Proposal).
BTR II (Seminar Hasil).
Setelah BTR, mahasiswa wajib melakukan perbaikan
atas masukan dari Pembahas dan Pembimbing.
Bentuk bimbingan : Residensial (BTR 1 dan BTR II)
dan bimbingan jarak jauh.
BTR di luar jadwal sulit pengaturan dananya.

4.

Tuton

Pemberian tanggapan diatur waktunya. Diskusi di forum
akan ditutup tutor bila mahasiswa sangat lambat dalam
mengupload tanggapan.
Pengiriman tugas TTM:
- Harus tepat waktu. Pengiriman tugas yang lewat waktu
akan memperlambat pemrosesan nilai akhir mata kuliah.
- Mahasiswa harus menanyakan ke Tutor TTM atau
petugas UPBJJ-UT apakah tugasnya sudah dinilai atau
belum?
- Tuton terintegrasi dengan TTM. Mahasiswa harus
mengingatkan tutor TTM apabila materi yang
disampaikan di TTM menyimpang dari materi tuton.

5.

Numpang Ujian

Mahasiswa dapat menumpang ujian di UPBJJ-UT lain
dengan catatan harus melapor ke UPBJJ-UT asal 2
minggu sebelum pelaksanaaan ujian.

6.

Pindah UPBJJ-UT

Mahasiswa dapat pindah ke UPBJJ-UT lain yang juga
menyelenggarakan program yang sama.

7.

Ijin Penyelenggaraan

No. Ijin Penyelenggaraan dari Dikti ada di leaflet
masing-masing program.

8.

Akreditasi Program

Sedang diupayakan. Tahun 2012, PPs sedang
menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan
pengajuan akreditasi.

9.

Skedule terbaik dalam
penyelesaian studi.

Tidak pernah cuti akademik.
Lulus setiap mata kuliah tiap semesternya.
Segera mengulang mata kuliah yang mendapat nilai ≤ C.

No.

Kegiatan

Deskripsi Masalah

Nilai yang sudah diperoleh hanya tersimpan untuk
3 semester.
Menyiapkan topik TAPM sebelum sem III.
Buat proposal yang utuh di sem III.
Mulai melakukan penelitian di pertengahan semester III
dilanjutkan dengan penulisan hasil penelitian.
Seminar proposal di awal sem IV.
Seminar Hasil di bulan ke 4 di sem IV.
Ujian Sidang di akhir Sem IV.
10.

TAPM

Merupakan hasil penelitian.
Di dalamnya minimal ada 4 jurnal.

11.

Kalender Akademik

Merupakan jadwal yang harus dipatuhi stakeholder.

12.

Regitrasi

Harus dilakukan sesuai jadwal.
Registrasi di luar jadwal :
- Akan sulit bayar SPP
- Tidak bisa akses tuton.
- Registrasi di luar semesternya, tagihan menjadi
membengkak. (SPP akan tertagih biaya paket dan biaya
ujian ulang).

13.

SistemTagihan
Elektronik (STE)

Bayar SPP :
- Pakai no billing yang di key in oleh UPBJJ-UT.
- Mahasiswa tidak perlu datang ke UPBJJ-UT, cukup
hanya minta no billing via SMS/telpon/email dari
UPBJJ-UT.
- Bayar tetap di Bank yang ditunjuk (BRI,
BTN/Mandiri) di tempat mahasiswa berada.

14.

Keaktifan Mahasiswa

Tidak ikut UAS, nilai E.
Tidak ikut tuton sama sekali, nilai E.
Tidak ikut TTM sama sekali, nilai E.
Tidak ikut ketiganya, nilai E.
Jawaban BJU sama (nyontek), BJU tidak diproses.
Jawaban tugas TTM sama (nyontek), nilai TTM tidak
diproses.

15.

Lewat Masa Studi

Bayar biaya SPP lewat masa studi sebesar
Rp. 1 juta/semester

No.

16.

Kegiatan

Ujian Sidang

Deskripsi Masalah

Tiket ujian sidang adalah “layak uji” yang sudah
ditandatangani Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
Mahasiswa harus bayar biaya Ujian Sidang Rp. 5,5 juta
(belum termasuk biaya lewat masa studi 1 juta/sem)
Mahasiswa harus buat power point yang akan ditayangkan
dalam waktu 15 – 20 menit.
Pakaian rapi (pria pakai jas, wanita menyesuaikan).
Mahasiswa datang ke lokasi ujian sidang sebelum waktu
yang telah ditentukan.
Setelah selesai mengikuti ujian sidang, mahasiswa
diwajibkan melakukan perbaikan TAPM sesuai dengan
masukan dari para penguji.
Syarat mengikuti ujian sidang :
- IPK ≥ 3,00.
- Nilai mata kuliah metodologi penelitian tidak boleh C.
- Nilai C untuk mata kuliah lainnya maksimal 2.
Tidak boleh ada satupun mata kuliah yang
mendaparkan nilai D.
Menyerahkan 3 buah TAPM yang telah
ditandatangani pembimbing 1 dan Pembimbing 2 + form
layak uji yang telah ditandatangani Pembimbing 1 dan
Pembimbing 2 ke PPs, satu bulan sebelum tanggal ujian
sidang.
- Bayar biaya Ujian Sidang Rp. 5,5 juta.

