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PENGUMUMAN 
UAS SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Nomor: 102/BA-UTAMA/VI/2021

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa program reguler A dan B Universitas W idyatama bahwa:

1. Pelaksanaan Ujian A kh ir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akadem ik 2020/2021 reguler 

A dan reg B dilaksanakan secara <9/7///?e/daring melalui h ttp ://Q enap.w idvatam a.ac.id / secara 

mandiri oleh dosen m asing-m asing sesuai dengan jadw al yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) regular A dan B1 akan dilaksanakan pada tanggal 05  

-  17 Juli 2021 dan regu ler B2 akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10 Juli 2021  

untuk matakuliah non-elearn ing dan tanggal 17 Juli 2021 untuk m atakuliah elearning.

3. Jadwal UAS mahasiswa regular A dan B yang sudah melunasi pembayaran akan tam pil diportal 

mahasiswa serta te rcantum  dalam da fta r hadir UAS dan otom atis dapat m engikuti UAS.
4. Persyaratan untuk mengikuti UAS susulan adalah sebagai beriku t apabila mengalami 

sakit (bukti rawat inap), kecelakaan lalulintas (bukti surat dari kepolisian), ada yang meninggal 
keluarga (bukti surat kem atian), dinas kantor (bukti surat dinas) selain dari ketentuan  
tersebut, tidak dapat mengikuti UAS susulan

5. Pendaftaran UAS susulan untuk Reguler A dan B tanggal 05 s.d 17 Juli 2021
6. Pelaksanaan UAS susulan reguler A dan B tanggal 19 s.d.24 Juli 2021
7. Jadwal UAS dapat d iliha t di Portal mahasiswa (,h ttp ://s iakad .w idva tam a.ac.id ') mulai tanggal 10 

Juni 2021, apabila jadw al belum tam pil dimohon untuk segera melapor ke bagian 
keuangan (Pupd) ataupun bagian Akademik

Demikian pengumuman ini disam paikan, atas perhatiannya diucapkan terim a kasih.

Bandung, 0 9  Juni 2 0 2 1  
K epala B iro Akadem ik,
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:ayo Tulus, SSSAr.,B.Sc. 
'238NRK : 22/109'
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