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KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2022/2023 

 
 

Kepada Yth. Dosen / Tendik / Mahasiswa  
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 
 
 
Berkaitan dengan kegiatan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023, berikut hal-hal 

yang dapat kami sampaikan: 

1. Perkuliahan pekan pertama semester ganjil 2022/2023 dilaksanakan secara daring. Akses 

link zoom dapat dicek pada: https://mipa.ub.ac.id/akademik/jadwal-kuliah/ 

2. Perkuliahan pekan kedua dst dilakukan secara luring. 

3. Baik dosen maupun mahasiswa wajib untuk menghadiri perkuliahan/praktikum/seminar 

secara luring. 

4. Disebabkan oleh jumlah mahasiswa yang melebihi kapasitas ruang, terdapat sebagian kecil 

mata kuliah yang perkuliahannya terpaksa dilakukan secara hybrid atas persetujuan 

Departemen. Rinciannya silahkan dikonfirmasi di masing-masing Departemen.  

5. Jadwal perkuliahan dan ruang kelas yang digunakan dapat dilihat di SIADO (bagi dosen) dan 

SIAM (bagi mahasiswa) 

6. Rekap kehadiran (presensi) dilakukan melalui SIADO dan/atau SIAM seperti semester 

sebelumnya. 

7. Mohon untuk selalu cek update ruangan sebelum perkuliahan berlangsung karena ada 

beberapa perubahan ruangan yang dilakukan untuk meyesuaikan kapasitas peserta kuliah 

8. Untuk keperluan peminjaman ruang (misal untuk kuliah pengganti, responsi, seminar, dll) 

silahkan mengakses link berikut: https://mipa.ub.ac.id/apps/sapras/ (layanan bisa digunakan 

mulai Selasa, 30 Agustus 2022 dst) 

9. Bagi perkuliahan yang dilaksanakan secara hybrid, tautan Zoom yang telah digunakan pada 

minggu pertama dapat digunakan kembali untuk mendukung perkuliahan tanpa harus 

mengajukan kembali. 

10. Kalender Akademik dapat diakses di https://ub.ac.id/id/academic/academic-calendar/?ltclid= 

11. UTS akan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 21 Oktober 2022 dan UAS akan dilaksanakan 

pada tanggal 5 s/d 16 Desember 2022. Ujian dilaksanakan secara luring. 

12. Mohon untuk tetap selalu mengenakan masker dan menjaga protokol kesehatan selama 

berkegiatan di dalam kampus. 

 

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. 
 

Plt.Dekan, 
 
 
 
 
 
 
Prof.Dr.Ir. Moch. Sasmito Djati, MS., IPU., ASEAN Eng. 
NIP. 196103041994031001 
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