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1)
- Program Studi menetapkan mata kuliah UAS online yaitu (1) mata kuliah yang tanpa praktikum atau dengan praktikum yang
dapat di online-kan, (2) mata kuliah yang harus melaksanakan praktikum lebih dahulu di laboratorium UMB.
- Direktorat Pembelajaran dan Direktorat TI menyusun Panduan UAS Online untuk dosen dan mahasiswa.
- BAK memberikan verifikasi persyaratan keuangan mahasiswa untuk dapat mengikuti UAS.
- BOP dan BPSI menyiapkan aplikasi UAS pada sistem POST dan eLearning.

2) Pertemuan 12 :
- BOP dan BPSI melakukan setting jadwal UAS pada SIA, berdasarkan kategori mata kuliah UAS (1) dan (2) di atas yang sudah
ditetapkan Program Studi.
- BPSI memuat Panduan UAS Online di POST dan eLearning.
- BAK, BOP, BPSI memastikan nama mahasiswa peserta UAS dapat tampil pada SIA.

3)
Dosen melihat jadwal ujian di SIA dan wajib menginformasikan ke mahasiswa pada POST

4)
- Dosen mata kuliah menyiapkan soal UAS, dengan kriteria :
 Sifat soal UAS dapat meminimalisir pelanggaran saat pelaksanaan ujian.
 Waktu pelaksanaan UAS dengan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan akses internet.
- Hasil UAS dapat submit di sistem POST atau eLearning atau aplikasi online lainnya.

5)
Dosen upload soal UAS di sistem POST atau eLearning.

6) Pertemuan 16 :
Dosen melaksanakan UAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan di SIA.

7) Mahasiswa peserta UAS yang sulit akses dijadwalkan menyusul pada minggu berikutnya
dengan hari dan jam yang sama, dengan soal yang berbeda

8) Nilai Akhir, paling lambat 2 minggu atau 14 hari setelah jadwal UAS di Prosedur 6) :
Dosen mata kuliah memeriksa hasil UAS dan memasukkan nilai ke SIA.
Pelaksanaan mata kuliah dengan praktikum yang wajib dilaksanakan di laboratorium UMB :
- Praktikum diatur dan dilaksanakan pada minggu perkuliahan 12 s.d 15 (selama 3 minggu) dengan keharusan mengikuti
berbagai aturan dan ketentuan pelaksanaan social distancing, physical distancing, dan PSBB yang diterapkan di UMB.
- Pelaksanaan praktikum di laboratorium yang ada di UMB harus dengan persetujuan Dekan Fakultas dan Direktur
Kemahasiswaan.
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