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Hal
: Pemberitahuan Pelaksanaan
U T S Genap T.A. 2020/2021
Secara Daring (Dalam Jaringan)

Kepada
1. Sdr/i. Dekan
2. Sdr/i. Ketua Program Studi
diUniversitas Islam Kadiri

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Dasar:
1. Kalender Akademik Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Tahun Akademik 2020/2021
2. Surat Edaran Rektor Nomor : 112/040.1/AKA/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 Tentang Kebijakan
Penyelenggaraan Perkuliahan di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri pada masa Adaptasi
Tatanan Normal Baru.
Atas dasar tersebut di atas, kami beritahukan bahwa Ujian Tengah Semester (UTS) Genap T.A. 2020/2021
dilaksanakan pada tanggal 12-17 April 2021 secara daring.
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. UTS Genap TA.2020/2021 diselenggarakan secara daring (dalam jaringan), teknis pelaksana annya,
diserahkan Fakultas masing-masing.
2. Jadwal UTS Genap TA.2020/2021 sesuai dengan jadwal (hari dan waktu) yang sudah ditetapkan
Ka.Prodi dan Dekan, paling lambat diinput di siakad.uniska-kediri.ac.id hari Jum’at, 19 Maret 2021.
3. Daftar Hadir Peserta dan berita acara UTS Genap TA.2020/2021 dalam bentuk f ile pdf setiap mata
kuliah, didistribusikan kepada dosen penguji oleh masing-masing program studi melalui media daring.
(surat elektronik, WhatsApp, dll).
4. Pelaksanaan UTS Genap TA.2020/2021 wajib diselenggarakan secara professional dan bermutu.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dekan dan Ketua Program Studi diharap untuk segera
menginformasikan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan masing-masing.
Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kediri, 15 Maret 2021
A.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. Supriyono, S.P., M.P.
NIK. 1970120919990601.1.7095
Tembusan :
1. Rektor sebagai laporan
2. Wakil Rektor II, III, IV
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Sekretariat Universitas
5. Kepala UPT, Kepala Biro
6. Kepala Bidang/Kepala Bagian
7. Arsip

KETENTUAN
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA.2020/2021
SECARA DARING
1. Pelaksanaan UTS Genap TA. 2020/2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah

tentang protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.
2. UTS Genap TA. 2020/2021 dilaksanakan secara daring, pelaksanaan ujian sesuai dengan

jadwal yang sudah ditetapkan oleh program studi.
3. Program studi mengisikan jadwal ujian di laman siakad uniska.
4. BAAK menyiapkan daftar hadir mahasiswa dan berita acara ujian dalam bentuk file pdf.
5. BAAK mengirimkan file pdf daftar hadir mahasiswa dan berita acara ujian ke program studi

melalui surat elektornik.
6. Program studi mendisitribusikan file pdf daftar hadir mahasiswa dan berita acara ujian ke
dosen penguji melalui media daring (surat elektornik atau WhatsApp).
7. Dosen menerima file pdf daftar hadir mahasiswa dan berita acara ujian, dan mencetak secara
mandiri.
8. Mahasiswa yang sudah KRS dan sudah melunasi administrasi keuangan, dapat mengikuti
UTS Genap TA. 2020/2021 secara daring tanpa kartu/nomor ujian.
9. Dosen membuat soal ujian, dan didisitribusikan kepada mahasiswa melalui media daring baik
sinkron maupun asinkron.
10. Dosen dan mahasiswa melaksanakan ujian secara daring sesuai dengan jadwal yang sudah
ditetapkan oleh program studi, presensi kehadiran mahasiswa, dicentang/ditandai oleh dosen
pada daftar hadir.
11. Dosen menyimpan salinan dokumen pelaksanaan ujian berupa daftar hadir, berita acara ujian,
dan daftar nilai.
12. Hasil pemindaian dokumen pelaksanaan ujian berupa daftar hadir, berita acara ujian, dan
daftar nilai, dikirim ke program studi melalui media daring. Dokumen asli dikirim ke program
studi paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan UTS Genap TA. 2020/2021.
13. Dosen mengisi nilai ke laman siakad uniska sesuai dengan akun masing-masing.
14. Pelaksanaan UTS Genap TA. 2020/2021 wajib diselenggarakan secara professional dan
bermutu.
15. Dekan dan Ka. Program studi, diharap untuk segera menginformasikan kepada dosen,
karyawan dan mahasiswa di lingkungan masing-masing melalui media daring (surat
elektronik/WhatsApp).
Kediri, 15 Maret 2021
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dr. Supriyono, S.P., M.P.
NIK. 1970120919990601.1.7095

