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Sehubungan dengan kelu arnya Surat Edaran Dekan FMIPA Universitas Riau tertanggal 3
September 2020, maka untuk penerapannya perlu di buat pengumuman kepada civitas
akademika di lingkungan Jurusan Matematika. Adapun penjelasan surat edaran dimaksud
adalah sebagai berikut:

Isi surat edaran Dekan FMIPA
1. Mengharuskan Penasehat Akademis (PA) menyetujui KRS mahasiswa Semester Ganjil

202012027 secara online walaupun tidak tatap muka langsung.
PENJELASAN:

1. Mahasiswa wajib mengisi KRS Online untuk Semester Ganjil 202012021.
2. Kalau mahasiswa sudah mengisi KRS, Penasehat Akademik wajib menyetujui KRS

tersebut, walaupun mahasiswa tidak menghadap langsung untuk minta persetujuan.
3. Untuk KRS Semester Ganjil 202012021,Mahasiswa tidak perlu memprint KRS dan

meminta tanda tangan ke PA.

Isi surat edaran Dekan FMIPA
2. Surat Keputusan Pembimbing penelitian boleh dikeluarkan oleh Jurusan walaupun mata

kuliah Tugas Akhir belum masuk KRS
PENJELASAN

1. Alasan ini disebabkan aturan SIA Universitas Riau yang berlaku mulai semester
genap 201912020 yaitujika seorang mahasiswa mengambil Tugas akhir di KRS dan
belum ujian sarjana sampai akhir semester maka nilai di KHS ybs adalah E, bukan
seperti semester sebelumnya diberi nilai TL atau tanpa nilai. Nilai ini mengganggu
IPK dan menyebabkan mahasiswa yang bisa cumlaude jadi tidak cumlaude.

2. Untuk mendapatkan SK pembimbing tidak diisyaratkan lagi mahasiswa mengisi
tugas akhir di KRS, selama mahasiswa tersebut tidak akan ujian sarjana di semester
SK pembimbing dikeluarkan.

3. Persyaratan seminar hasil tidak mensyaratkan tugas akhir tercantum di KRS.
4. Jika mahasiswa bersangkutan menginginkan ujian sarjana di semester berjalan,

maka ybs wajib mencantumkan Tugas Akhir di KRS untuk melaksanakan ujian
sarjana. Dengan perkataan lain ujian sarjana hanya bisa dilaksanakan jika
mahasiswa telah mencantumkan tugas akhir di KRS di semester yang bersangkutan
ingin ujian sarjana.

5. Tenaga kependidikan diminta mengubah persyaratan
1. Permohonan pernintaan SK pembimbing
2. Permohonan untuk ujian seminar hasil
3. Permohonan untuk ujian sarjana
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Isi surat edaran Dekan FMIPA
3. Perkuliahan Semester Ganjil202012021 dilakukan secara daring den setiap dosen harus

langsung mengisi google form sebagai bukti telah melaksanakan perkuliahan.

PENJELASAN:
1. Perkuliahan semester ganjil 202012021 dilaksanakan secara daring.

2. Pelaporan perkuliahan dilakukan setiap selesai perkuliahan dan setiap kali
pertemuan, bukan kolektif disetiap akhir bulan atau semester.

3. Pelaporan perkuliahan harus melampirkan daftar hadir dan materi yang dberikan,

seperti hand out, soal PR, dan soal kuis sesuai dengan batasan besar file yang

diizinkan.

Pada pengumuman ini item 1 dan 2 berlaku untuk semua Program Studi S 1 yang ada di

lingkungan Jurusan Matematika, sedangkan untuk Program Studi 52 Matematika mengacu

kepada peraturan yang ada di Pasca Sarjana Universitas Riau. Item 3 berlaku untuk semua

Prodi dilingkungan Jurusan Matematika.

Demikian pengumuman ini dimaklumi.
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