KETENTUAN SEMESTER PENDEK
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM) YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
A. KETENTUAN SEMESTER PENDEK, diatur sebagai berikut :
1. Aktif Terdaftar sebagai mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
2.

Mahasiswa

hanya

diperbolehkan

mengambil

matakuliah

yang pernah

ditempuh sebelumnya.
3.

Mahasiswa

berhak mengikuti semester pendek

apabila

nilai

mata kuliah

regular minimal ( E).
4.

Pendaftaran dan Pembayaran dimulai tanggal 16 s/d. 23 Juli 2018
Dengan biaya Rp.125.000/SKS.

5.

Pengambilan & Pengembalian
STIKOM

mulai

tanggal

Berkas Semester Pendek dibagian Akademik
16 s/d. 23 Juli 2018, dibuktikan dengan

Slip

Pembayaran Semester Pendek dan dilampiri dengan :
a. Fotocopy Kartu Hasil Studi.
b. Formulir Semester Pendek yang telah diisi dengan benar.
6.

Pengembalian berkas Semester Pendek di luar jadwal yang telah ditentukan,
dianggap BATAL

7.

Mahasiswa yang melakukan KPRS‐SP, yang mengakibatkan penyesuain biaya
SKS , harus berkoordinasi dengan bagian keuangan.

8.

Mata kuliah

REGULER

adalah

Mata Kuliah tatap muka

yang status

matakuliahnya teori dengan jumlah peserta minimal 10 mahasiswa/matakuliah.
9.

Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah REGULER dengan jadwal yang
sama

dengan

mata kuliah regular

lain (JADWAL

BERBENTURAN) harus

mengurus surat pengantar ke bagian pengajaran STIKOM.
10. Mata kuliah NON REGULER adalah Mata Kuliah yang jumlah pesertanya kurang
dari 10 mahasiswa/mata kuliah dan sifatnya adalah tugas.
11. Mata Kuliah

Praktikum berstatus

pemberian Tugas.

NON REGULER diselenggarakan

dengan

12. Perkuliahan dan Ujian yang bersifat REGULER (Tatap Muka)

dimulai pada

tanggal 30 Juli s/d. 15 Agustus 2018, kuliah masuk 3 kali/Minggu, SUDAH
TERMASUK UJIAN

yang langsung dikoordinasikan oleh masing‐masing dosen

pengampu.
13. Untuk Mata Kuliah

yang sifatnya NON REGULER dan Praktikum, mahasiswa

langsung menghubungi dosen yang bersangkutan untuk mengambil Soal dan
konsultasi Pengerjaan Tugas tanggal 30 Juli s/d. 4 Agustus 2018 (Minggu
pertama). Pengumpulan Tugas 6 s/d. 16 Agustus 2018
14. Mahasiswa WAJIB mentaati jadwal semester pendek yang telah ditentukan,
apabila sampai batas waktu tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengikuti
perkuliahan/ujian mahasiswa tidak diperbolehkan mengurus nilai dengan alasan
apapun.

B. PERKULIAHAN SEMESTER PENDEK
Pada prinsipnya jadwal kuliah semester pendek

terbagi dalam 2 kategori yaitu

Jadwal Kuliah Reguler dan Non Reguler.
1. Untuk JADWAL KULIAH

REGULER

mahasiswa , Sifat mata kuliahnya

adalah : jumlah peserta minimal 10
adalah Teori , Perkuliahan masuk 3 kali

dalam seminggu.
2. Mata KULIAH NON REGULER adalah : jumlah peserta mata kuliah kurang
dari 10 mahasiswa, sifat perkuliahan adalah tugas.
a. Mahasiswa Wajib

langsung menemui dosen pengampu

untuk

diberikan pengarahan dan pengambilan Soal .
b.

Mahasiswa Wajib melakukan konsultasi penyelesaian tugas ke pada
dosen pengampu semester pendek minimal 3 kali dan wajib mengisi
presensi kehadiran, sebagai salah satu indikator penilaian.

c. Pengumpulan tugas matakuliah NON REGULER maksimal 16 Agustus
2018

