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TENTANG BE|_AJAR Dt RUMAH (DAR|NG)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN UirUS CONOUA (COVID.Ig}

DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UMP'UUE

Yth.
1. Para Ketua Jurusan dan Program Studi
2. Para Dosen dan
3. Lembaga Kemahasiswaan
di Lingkungan Fakultas Teknik
Universitas Lampung

Menimbanq *EI Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg'i Republik lndonesia
Nomor :302|E.E2KR12.A2A, tanggal 31 Maret 2A20, hasil pertefiian rektor, para wakil
rektor, wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, Kepala Biro Akademik dan
Kemahasiswaan Unila, dan berdasarkan Surat Edaran Rektor Unila Nomor :
24331UN261TU12020, tanggal 1 April 2020, maka bersama ini Dekan Fakultas Teknik
menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kuliah daring dilaksanakan harus memperhatikan proporsi. bobot sks, antara
penyampaian materi, tugas-tugas baik struktur maupun mandiri yang tidak
memberatkan mahasiswa

2.
3.

5./

4.

Kuliah daring tidak boleh dilaksanakan diwaktu libur atau hari besar
Sglyruh layanan perkuliahan dilakukan melalui media ontine kecuali kegiatan yang
tidak dapat dihindari melalui tatap 

^muka (misal : ujian skripsi) Oeigan ieta[
melaksanakan protocol pencegahan covid-19 secara ketat.
Dihimbau kepada seluruh dosen untuk menggunakan aplikasi gratis, kecuali ada
persetujuan antara dosen dan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi berbayar
dengan tidak memberatkan mahasiswa.
Kuliah dalnB dapat menggunakan paket gratis 30GB dari Telkomsel llmupedia
maupun dari lndosat untuk akses ke vcfass.unita.ac.id dan layanan Unila lainnnya,
jika pengguna belum mengetahui penggun aan toolyang gratii Oapat mengtrubungi
UPT TIK Unila.
Untuk mahasiswa yang terancam Droup Ouf kajurikaprodi/dosen pembimbingnya
dapat memfasilitasi pelaksanaan perkuliahannya dapat diintensifkan Oeigin
mempertimbangkan masa mukim.
Semua mahasiswa ya_ng mengikuti proses pembelajaran $ampai akhir semester,
termasuk melaksanakan ujian-ujian dan tugas-iugas lainnya, dosen agar
mempertimbangkan untuk memberikan nilai lulus. ,ii

6.

7.



g.

Mahasiswa yang melapor kepada dosen pengampu mata kuliah bahwa ia
mengalami kesulitan serius dalam mengikuti kuliah daring hingga selesai perlu
dipertimbangkan.
Pemotongan UKT bagi mahasiswa yang telah melaksanakan seminar usul,
penelitian, seminar hasil penelitian dan sidang komprehensif dapat diproses sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini d agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampung, 8 April 2A20
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