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1. e-UTS akan dilaksanaan pada tanggal 18-27 April 2022 sesuai jadwal yang telah divalidasi
melalui akun star.ums.ac.id masing-masing peserta mata kuliah (MK).
2. Peserta ujian HARUS memastikan bahwa telah bergabung dan dapat memiliki akses ke
Mata Kuliah (MK) yang diujikan pada aplikasi Schoology atau Open Learning.
3. Kode akses Schoology Mata Kuliah (MK) Praktikum, akan diumumkan kemudian melalui
website farmasi.ums.ac.id. Peserta dimohon segera bergabung, menggunakan kode akses
yang telah diinformasikan dengan batas waktu paling lambat Kamis, 14 April 2022. Bagi
peserta yang terlambat bergabung, tidak sesuai jadwal, maka menjadi tanggung jawab
pribadi masing-masing dan harus siap atas segala konsekuensinya.
4. Default Login Peserta UTS adalah, First Name: Nama Lengkap, Last Name: NIM (tanpa
kurung dan aksesoris lainnya).
Peserta ujian yang tidak memenuhi ketentuan identitas peserta ujian akan
dihapus/diremove dari akun ujian MK terkait.
5. Peserta mengunggah kartu ujian di Schoology pada masing-masing MK pada tempat yang
telah disediakan dalam folder Kartu Ujian. Batas unggah Kartu Ujian dalam tiap MK yang
diikuti adalah maksimal Kamis, 14 April 2022 jam 12.00 WIB. Kartu ujian dapat diunduh
secara mandiri oleh peserta melalui akun masing-masing peserta di star.ums.ac.id. Apabila
peserta ujian kehilangan kartu ujian, diperbolehkan untuk mencetak kembali secara
mandiri di star.ums.ac.id.
6. Soal Ujian untuk setiap mata kuliah yang diujikan akan ditayangkan sesuai jadwal yang
telah divalidasi oleh BAA.
7. Peserta ujian harus join zoom meeting 15 menit sebelum ujian dimulai, ujian dimulai dan
diakhiri tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. Link zoom diinformasikan pada schoology
masing-masing mata kuliah. Join zoom dengan identitas Angkatan. 4 digit terakhir NIM
diikuti nama (contoh 16.0001 FULAN).
8. Mahasiswa yang terlambat join, tidak ada penambahan waktu ujian. Mahasiswa diijinkan
leave zoom setelah jam ujian berakhir.
9. Peserta mengenakan pakaian yang menutup aurat, bagi laki-laki mengenakan pakaian
berkrah dan celana panjang, bagi wanita mengenakan busana Muslimah
10.Peserta ujian HARUS memastikan ketersediaan fasilitas (kuota, pulsa) dan kesiapan pribadi
untuk dapat melakukan e-UTS secara daring.

11.Selama ujian wajib menyalakan (on) kamera dengan mode “mute” untuk microfon
pengawas mengontrol microfon selama ujian.
12.Selama ujian tidak diperkenankan untuk makan, minum dan keluar ke kamar kecil,
sebelum ujian mahasiswa dipersilakan menyelesaikan urusan terkait kamar kecil.
13.Pada waktu ujian berlangsung peserta ujian dilarang bekerjasama, menyontek dan
berbuat curang. Jika peserta ujian melakukan pelanggaran atau kecurangan dicatat di
berita acara dan dilaporkan berbuat curang kepada dosen pengampu.
14.Jika peserta mengalami gangguan sinyal/listrik padam, maka segera menghubungi dosen
pengampu melalui WA/E-mail terkait akses soal/pengerjaan ujian. Peserta segera
menghubungi dosen Pengampu Mata Kuliah pada waktu sesi ujian BELUM berakhir. Jika
komunikasi dilakukan setelah sesi ujian telah berakhir, maka akan diabaikan.
15.Panitia tidak menyelenggarakan ujian susulan.
Selamat mempersiapkan UTS semoga mendapat hasil yang memuaskan, informasi terkait
e-UTS dapat diperoleh melalui website farmasi.ums.ac.id.
Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan
lancar. Aamiin.
Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diedarkan bagi pelaksanaan ujian S-1 Farmasi atau
Program Studi Profesi Apoteker dan akan disesuaikan apabila diperlukan. Demikian harap
menjadikan periksa.
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