PENGUMUMAN
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PERSYARATAN UJIAN SUSULAN
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL 2021/2022
Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya yang tidak dapat mengikuti
UAS Ganjil 2021-2022 karena sakit, tertimpa musibah, menjalankan tugas negara
dan/atau tugas khusus dari Pimpinan Universitas, atau karena kendala teknis/koneksi internet,
diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan.
I. Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti ujian susulan sbb:
1. Mengisi formulir ujian susulan yang dapat didownload dari website Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1. Bila sakit, yang harus dilampirkan:
• Surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit
• Surat keterangan dari orangtua mahasiswa.
1.2. Bila terpapar Covid-19, harus melampirkan hasil SWAB Antigen/PCR
1.3. Bila terkena musibah, yang harus dilampirkan:
• Surat keterangan dari polisi dan surat keterangan dokter rumah sakit, bila
kecelakaan lalu lintas.
• Surat keterangan dari lurah setempat, bila rumah kebakaran atau rusak
karena bencana alam (banjir, gempa bumi, dll).
• Surat kematian dari lurah setempat dilampiri kartu keluarga yang
bersangkutan, bila orang tua/saudara kandung meninggal dunia.
1.4. Bila menjalankan tugas untuk kepentingan negara, yang harus dilampirkan:
Misalnya menjadi anggota kontingen Sea Games, PON, harus ada surat
keterangan dari panitia penyelenggara.
1.5. Bila mendapatkan tugas khusus dari Pimpinan Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya, harus melampirkan Surat Tugas dari Pimpinan Unika Atma Jaya.
1.6. Bila mengalami kendala ujian online yang disebabkan karena masalah teknis, atau
kesalahan mahasiswa, yang mengakibatkan karya ujian tidak dapat tersubmit
dengan tuntas, mahasiswa wajib membuat:
surat berisi kronologis kendala submit, dan melampirkan bukti-bukti
kendala/kegagalan teknis, antara lain screenshot kejadian pada Microsoft
Teams, yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua.
Panitia ujian susulan akan melakukan penilaian terhadap bukti kendala sebagai
dasar diijinkan atau tidaknya ujian susulan.

2.

Pendaftaran UAS susulan diajukan paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan ujian
untuk matakuliah yang diajukan. Sedangkan untuk UAS yang berlangsung pada
Jumat, 14 Januari 2022, pendaftarannya ditunggu selambat-lambatnya Senin, 17
Januari 2022.

3.

Semua berkas pendaftaran discan, dan dikirim dalam satu file PDF ke alamat email
yang tertera di bawah ini :
Program Studi
Manajemen
Akuntansi
Ekonomi
Pembangunan

PIC
Ibu Sri Roswati
Bpk. R. Edi Pramono
Bpk. Tatang Tarmana

Email
manajemen.feb3@atmajaya.ac.id
akuntansi.feb3@atmajaya.ac.id
ep.feb@atmajaya.ac.id

Subject email : UAS Susulan Ganjil 2021_Nama_NIM
4.

Persyaratan yang tidak lengkap, tidak akan diproses dan dinyatakan ditolak.

II. Pengumuman diterima atau ditolak : Senin, 17 Januari 2022 (lihat di website Atma
Jaya).
III. Ujian susulan dilaksanakan pada Selasa – Rabu, 18 – 19 Januari 2022
Pemalsuan berkas/dokumen merupakan tindakan kriminal/melanggar
hukum.
Permohonan untuk mengikuti ujian susulan dengan alasan apapun setelah
tanggal dan jam tersebut di atas tidak diterima.

Jakarta, 3 Januari 2022

Dr. Dwinita Laksmidewi
Wakil Dekan

