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TENTANG
EVALUASI MASA STUDI DAN EVALUASI SKRIPSI

AKHIR SEMESTER GANJIL 2O2OI2O21

Sehubungan dengan akan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Ajaran 202012021, maka Fakultas
llmu Komputer menetapkan kebijakan terkait evaluasi akhir semester untuk evaluasi masa studi
mahasiswa 51 Reguler Angkatan 2013 dan mahasiswa Allih Program Angkatan 2016, serta
evaluasi penyelesaian skripsi bagi mahasiswa yang memprogram skripsi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi masa studi bagi mahasiswE reguler angkatan 2013 dan mahasiswa alih program angkatan
tahun 20'16 yang telah habis masa studi pada Semester Genap tahun 2O19|2O2O dan telah
mendapatkan perpaniangan masa studi 'l semester pada Semester Ganjil 2O2O|2O21 adalah sebagai
berikut:
a. Mahasiswa harus telah menyelesaikan studi pada semester Ganiil 2O2OI2O21 per 30 Desember

2020.
b. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan, maka secara

otomatis dinyatakan Drop Out (DO), atau mahasiswa mengajukan pengunduran diri.
c. Penanganan secara khusus mahasiswa dengan kondisi (b) untuk pemberian perpaniangan masa

studi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua Program Studi (KPS) dan Bidang Konseling
Kemahasiswaan. Silahkan melakukan konsultasi pada KPS.

2. EvaluasiAkhir Semester bagi mahasiswa yang memprogram skripsi pada Semester Ganjil 2O2Ol2O2'l
adalah sebagai berikut:
a. Mahasisura yang telah melakukan Pendaftaran Seminar Hasil tetapi belum melakukan Seminar

Hasil dan Sidang Skripsi maka dapat diberikan perpan.iangan secara otomatis pada Semester
C*nap 2O2O|2O21

b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan Progres P2 maka dapat diberikan perpanjangan 1 semester
secara otomatis pada Semester Genap 2O2O|2O21 jika sebelumnya belum mendapatkan
perpanjangan.

c. Mahasiswa yang telah menyelesaikan Progres Pl maka dapat diberikan perpanjangan 'l semester
pada Semester Genap 2O2O|2O21 2O2O|2O21 iika mendapatkan persetuiuan dari pembimbing
skripsi dan sebelumnya belum mendapatkan perpaniangan.

d. Mahasiswa yang belum menyelesaikan Progres Pl dan atau tidak memenuhi sesuai ketentuan a
sampai c maka dinyatakan Gagal dan harus mengulang proses pengerjaan skripsi dari awal (pra-
proposal).

e. Proses evaluasi skripsi dilakukan oleh dosen pembimbing pada tanggal 1 1-15 Januari 2021 melalui
FilkomApps.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terima kasih.

ember 2020

irdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D(i ay
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