
INFO UTS SUSULAN 

UJIAN TENGAH SEMESTER SUSULAN 
SEMESTER GANJIL / GENAP T.A 2012/2013 PERIODE I & II 

KELAS, REGULER, KARYAWAN & WEEKEND 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa STMIK – IM & STIE STAN – IM Kelas Reguler 
Karyawan & Weekend yang terdaftar pada Semester Ganjil/Genap T.A. 2012/2013 Periode 
I&II dan tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) tahun akademik berjalan, maka panitia 
memberikan kesempatan untuk mengikuti UTS Susulan. UTS Susulan hanya

 

diberikan kepada 
mahasiswa yang pada saat ujian diselenggarakan yang bersangkutan tidak mengikuti ujian 
karena : 

1. menderita sakit, dirawat/opname di rumah sakit (melampirkan surat keterangan  
sakit dari dokter, dan atau surat keterangan opname dari rumah sakit) 

2.  mengalami kecelakaan lalu lintas (melampirkan surat keterangan dari kepolisian) 

3.  mendapat tugas yang tidak bisa ditinggal dari tempat bekerja (melampirkan surat  
keterangan dari instansi tempat bekerja) 

4.  orang tua/keluarga meninggal dunia (melampirkan fotocopy surat kematian dan  
fotocopy kartu keluarga). 

Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian selain karena keempat alasan tersebut 
diatas tidak dapat mengikuti Ujian Susulan.  

Prosedur pendaftaran UTS Susulan adalah sebagai berikut :  

1.   Mahasiswa/wakilnya mengisi formulir pendaftaran ujian susulan yang bisa  
  diperoleh di Panitia Ujian (hub. Dana Perdana) dengan melampirkan : 

1.1. Surat keterangan yang berkaitan dengan penyebab ketidakikutsertaan mengikuti  
UTS. 

1.2   Kartu Peserta Ujian. 
` 1.3   Bukti Pembayaran BPP SKS Semester Ganjil/Genap T.A 2012/2013  

        Periode I & II 

Kekurangan persyaratan yang telah disebutkan diatas tidak akan dilayani.  

2.    Membayar biaya pendaftaran ujian susulan sebesar Rp 50.000 / mata kuliah  

3.  Waktu pendaftaran UTS Susulan dimulai tanggal 24 April – 5 Mei 2013 pukul 

14.00 s/d 20.00, Permohonan pendaftaran UTS Susulan di luar waktu dan 

ketentuan seperti yang dimaksud di atas tidak dapat dilayani. 

4.   UTS Susulan dilaksanakan mulai tanggal 10 – 13 Mei 2013. Sedangkan jadwal 

lengkap pelaksanaan UTS Susulan akan diumumkan pada tanggal 8 Mei 2013. 

Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu yang dijadwalkan tidak diberikan lagi 

kesempatan mengikuti UTS Susulan.  

Demikian pengumuman ini dibuat agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Terima kasih.   

Bandung, 29 April 2013 
Sekretariat Program Studi   

M.Ali Ramdhani,ST
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