
 
 

 
 

Nomor   :           /UW-FE/PD-10/XII/2014 
Lamp.    : 1 (satu gabung) 
Hal         : 1. Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun 2014/2015 
       2. Penyetoran Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun 2014/2015 
   
               Kepada 

Yth : Bapak/Ibu,Sdr. ……………………………………… 
                    di - 
                                 Denpasar 
     Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil 
Tahun 2014/2015 yang akan dilaksanakan tgl. 21 Januari s/d  3 Pebruari 
2015 (jadwal terlampir), maka bersama ini kami mohon kehadapan 
Bapak/Ibu,Sdr. Dosen pengajar agar memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Perkuliahan berakhir  tgl. 10 Januari  2015 dan minggu tenang mulai 

tgl. 12 Januari s/d 17 Januari  2015 
2. Bapak /Ibu yang materinya belum habis diharapkan untuk mengisinya 

pada saat minggu tenang berdasarkan kesepakatan dengan 
Mahasiswa. 

3. Menyetor naskah /soal Ujian Akhir Semester  Ganjil Tahun 2014/2015 
yang telah diketik dengan format kop naskah/ soal yang telah 
ditetapkan  paling lambat tgl.  12 Januari  2015  kepada 
Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi. masing-masing. 

4. Apabila Bapak/Ibu mengajar Mata Kuliah sama (paralel) agar 
membuat soal yang berbeda. 

5.  Apabila Bapak/Ibu Dosen belum menyetor naskah sesuai dengan 
batas waktu yang telah di tentukan, maka di mohon naskah yang 
bersangkutan diadakan dan digandakan masing-masing dosen dan 
tetap mengkonfirmasi kepada bagian naskah (Ketua/Sekretaris 
Jurusan/Prodi masing-masing). 

6. Dosen selaku penguji sekaligus bertugas sebagai pengawas 
sehingga mohon hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung. 

7. Apabila dosen pengawas  terlambat hadir 15 menit setelah ujian 
berlangsung maka dosen dianggap tidak hadir, dan 
pengawasannya akan dilaksanakan oleh tim pelaksana ujian 
akhir semester, dan hasil ujiannya dapat diambil di ruang    
Wadek I  FE Unwar. 

8. Apabila teknis dilapangan terjadi pergantian dosen, maka untuk 
pencantuman dosen pengajar adalah dosen yang digantikan dan 
garis miring dosen yang menggantikan. 



 
 

 
 

9. Nilai Ujian Akhir Semester disetor paling lambat 2 (dua) minggu 
setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan kepada   Wakil  
Dekan I atau Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi  masing-masing 
serta lampirkan absensi perkuliahan. 

10. Bapak/Ibu,Sdr. yang belum menyetor nilai UTS agar disetor 
bersamaan dengan ujian akhir semester. 

11. Format  kop soal / naskah sebagai berikut; 
              

 
   Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun 2014/2015 

Mata Kuliah  : 
Hari/tgl.  : 
Jur/Smt/klas  : 
Waktu  : 
Dosen  : 
Peserta  : 
Ruang  : 

 
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu,Sdr 
kami ucapkan terima kasih. 
        
 
 
 
 
 
 
         
         
         
Tembusan disampaikan kepada Yth; 
1. Bapak Rektor Unwar sebagai laporan 
2. Kabag. Perlengkapan untuk mendapat perhatian persiapan tempat,penerangan 

lampu,keamanan dan parkir. 
3. Pertinggal 
   

Denpasar,  29 Desember 2014 
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