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PERATURAN DAN ETIKA MAHASISWA
UI\IIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

A. Perkuliahan Daring
l. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.

2. Perkuliahan daring yang dilaksanakan di UTY menggunakan Zoom.

3. Mahasiswa mengenakan pakaian formal sesuai dengan standar perkuliahan tatap muka

di kampus. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengenakan kaos oblong, tidak

diperbolehkan mengenakan topi, hoodie, dan kaca mata hitam.

4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan daring dengan posisi duduk. Mahasiswa tidak

diperbolehkan melakukan aktivitas lain (misalnya: menyopir, berjalan, merokok,

makan, dan sebagainya) selama perkuliahan.

5. Mahasiswa dilarang menggunakan fitur aplikasi Znom(chat, shaare screen dll) apabila

tidak diminta oleh dosen.

6. Mahasiswa mengatur latar belakang yang menghasilkan video yang jelas.

7. Selama perkuliahan, mahasiswa mengaktifl<an kamera, tanpa mengaktifl<an suara.

Aktivasi suara hanya jika diminta oleh dosen.

8. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sampai ruang perkuliahan ditutup oleh dosen

9. Mahasiswa melalmkan presensi pada waktu yang ditentukan oleh dosen.

10. Mahasiswa diharapkan dapat menjaga kondisi numgan yang tetap kondusif.

I l. Mahasiswa berkomunikasi dengan bahasayang baku dan sopan.

12. Mahasiswa menjaga sopan santun dan menjaga ketertiban demi kelancaran proses

perkuliahan.

B. Asesmen Daring
l. Mahasiswa menjunjtrng tinggr integritas dalam mengerjakan asesmen (tugas dan ujian).

Asesmen yang bersifat individual harus diselesaikan secara mandiri.

2. Secara keseluruhan proses asesmen (tugas, kuis dan/atau ujian) dilakukan secara daring.

3. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai

jadwal yang telah ditennrkan.

4. SoaI UTS dan UAS akan dibagikan oleh dosen pengampu masing-masing kelas melalui
Zoom atau media lain sesuai arahan dosen. Mahasiswa mengumpulkan jawaban melalui
Zoomatau media lain sesuai arahan dosen
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5. Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir
Semester (UAS) dapat mengikuti ujian susulan apabila mendapatkan ijin Pengelola

Program Studi.

6. Mahasiswa yang mengajukan turtuk mengikuti ujian susulan paling lambat
mengajukan pada hari terakhir pelaksanaan ujian Tengah Semester maupun {dian
Akhir Semester.

C. Ujian Tugas Akhir dan/atau Ujian Komprehensif Daring
l. Mahasiswa menjunjung tinggi integritas dalam rnelaksanakan ujian.

2. Pelaksanaan ujian tugas akhir dan/atau ujian komprehensif daring yang dilaksanakan di
UTY menggunakan Zoom.

3. Pelaksanaan ujian tugas akhir dan/atau ujian komprehensif dikoordinir oleh Kaprodi

atau yang ditunjuk oleh Kaprodi.

4. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal ujian.

5. Mahasiswa mengenakan pakaian atasan (hem) putih, Jaket almamater, berdasi hitam,

dan celana hitam, sedangkan mahasiswi wajib memakai pakaian atasan (hem) putih,

jaket almamater, dan rok hitam.

6. Mahasiswa menggunakan latar belakang dinding yang menglrasilkan video yang jelas.

7. Mahasiswa mengikuti ujian dengan memanfaatkan komputer desktop, laptop atau

tablet. Mahasiswa tidak diperbolehkan rnenggunakan telepon genggam dan sejenisnya.

8. Mahasiswa menyiapkan peralatan ujian (desktop, laptop, tablet, headset, microphone,

dan sebagainya) sebelum ujian.

9. Mahasiswa menyiapkan koneksi intemet dan cadangan koneksi jika diperlukan.

10. Mahasiswa mengikuti ujian dengan posisi duduk. Matrasiswa tidak diperbolehkan

melakukan aktivitas lain (rnisalnya: menyopir, berjalan, merokok, makan dan

sebagainya) selama ujian
I I . Mahasiswa selalu menyalakan kamera ketika ujian.

12. Mahasiswa diharapkan dapat menjaga kondisi nrangan dan lingkungan tetap kondusif

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya. Atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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