
SURAT EDARAN 
Nomor : 105/J.01/UNISBANK/UM/III/2022 

Tentang: 
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2021/2022 

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 044/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2021 tentang Kalender 
Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan Rapat Bidang Akademik tanggal 2 
Maret 2022 , maka Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang memutuskan: 

1. Perkuliahan Semester Genap TA. 2021/2022 dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2022 s.d 
11 Juli 2022. 

2. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan mulai tanggal 9 – 15 Mei 2022 

3. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan mulai tanggal 5 – 11 Juli 2022 

4. Model perkuliahan Semester Genap TA. 2021/2022 dilaksanakan secara hybrid dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap program studi menyelenggarakan perkuliahan untuk 2 mata kuliah disetiap 
angkatan dengan cara luring (offline – tatap muka). 

b. 2 mata kuliah yang dilaksanakan secara luring ditentukan oleh Ketua Program Studi. 

c. 2 mata kuliah yang dilaksanakan secara luring diumumkan lewat web 
(https://pop.unisbank.ac.id/) 

d. 2 mata kuliah yang ditentukan oleh Ketua Program Studi dapat berupa mata kuliah teori 
ataupun praktikum. 

e. Mata kuliah yang tidak ada dalam pengumuman, perkuliahan dilaksanakan secara secara 
daring. 

f. Perkuliahan luring diatur sebagai berikut: 

1. Untuk masa UTS pertemuan 1, 2, 7, dan 8 dilaksanakan secara daring sedangkan 
Pertemuan 3, 4, 5, dan 6 dilaksanakan secara luring. 

2. Untuk masa UAS pertemuan 9, 10, 15, dan 16 dilaksanakan secara daring sedangkan 
Pertemuan 11, 12, 13, dan 14 dilaksanakan secara luring. 

3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara daring. 

4. Dosen yang mengajar secara luring dapat dilihat dari Surat Tugas Mengajar Semester 
Genap TA. 2021/2022. 

g.  Perkuliahan daring wajib menggunakan fasilitas yang ada di elearning dengan ketentuan: 

1. Minimal 8 kali pertemuan dilakukan melalui video conference (zoom, gmeet, jitsi) 
yang terdiri dari 4 kali masa UTS dan 4 kali masa UAS. 

2. UTS dan UAS dilaksanakan secara online / daring dengan memanfaatkan fasilitas 
yang ada di elearning (kuis, berkas, atau yang lain). 

 

 

https://pop.unisbank.ac.id/


 

3. Pada setiap pertemuan di dosen wajib memanfaatkan fasilitas forum yang ada di 
elearning sebagai wadah untuk berdikusi. 

5. Perkuliahan Kelas Sore, PPAK, dan S2 Manajemen dilaksanakan secara full daring. 

6. Pimpinan Fakultas dan pejabat struktural wajib memberikan laporan pelaksanaan bekerja 
kepada atasan langsung secara berkala, termasuk laporan monitoring terhadap proses 
pembelajaran daring oleh dosen-dosen di lingkungan masing-masing melalui rekap dari 
elearning, dan juga wajib melaporkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 
pekerjaan tiap bagian dan juga perkembangan terhadap masalah penyebaran Covid-19. 

7. Pelaksanaan perkuliahan luring/offline dengan memperhatikan aturan pencegahan 
pandemi covid-19 resmi dari Pemerintah Kota Semarang, sehingga jika kondisi level PPKM 
di Kota Semarang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring, maka 
perkuliahan Semester Genap TA. 2021/2022 dilakukan secara daring sampai dengan batas 
waktu yang akan ditentukan. 
 

Demikian surat edaran ini dibuat dan untuk dilaksanakan mulai sejak tanggal ditetapkannya. 
 

 
Semarang, 8 Maret 2022 

a.n. Rektor, 
Wakil Rektor Bidang Akademik , 
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