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UMYERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

A. Ketentuan Umum Semester Antara
1. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa

menyelesaikan studinya dan bersifat tidak wajib.
2. Semester antara diperbolehkan diikuti oleh mahasiswa yang aktif pada semester ganjil

dan atau semester genap TA yang bersangkutan.
3. Beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks baik untuk Mata Kuliah (MK) baru maupun

mengulang, dengan ketentuan untuk pengambilan MK baru sebagai berikut:

No TPK Maksimal sks MK baru*

1 < 3,00 0 sks

2 3,01 - 3,50 3 sks

3 > 3,51 6 sks

*MK Persiapan Karier diperbolehkan diambil mahasiswa angkatan 2020 yang sd semester 4

semua MK telah lulus dengan nilai minimol C
4. Jumlah peserta minimal untuk setiap mata kuliah adalah 25 mahasiswa dan jika kurang

dari jumlah tersebut maka mata kuliah yang bersangkutan akan dibatalkan.
5. Tidak ada perubahan KRS di semester arrtara, kecuali untuk mahasiswa yang mata

kuliahnya dibatalkan karena peserta yangterdaftar kurang dari jumlah minimal.
6. Mahasiswa yang mengikuti semester antaradiharuskan memenuhi ketentuan surat edaran

Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

B. Tata Cara Pengambilan Semester Antara
L Mahasiswa menginputkan mata kuliah yang akan diambil melalur portal mahasiswa

(sia.uty.ac.id). Penginputan dan bimbingan KRS dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 28
Juni 2022 pukul 09.00 sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00.
Jadwal mata kuliah:
Selasa, 28 Junl2022 09.00-12 30:

Fbishum & Diploma
12.31-16.00
FST

Selasa, 28 Juni 2A22,16.01 sd
Kamis, 30 Juni 2022, I 1.00

Semua Prodi

2. Setelah mendapat ACC KRS:
a. Mahasiswa wajib memantau mata kuliah yang dibatalkan karena tidak memenuhi

kuota melalui sia.uty.ac.id, pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 16.00,
b. Mata kuliah yang dibatalkan tersebut harus dihapus oleh mahasiswa melalui dosen

pembimbing akademik paling lambat hari Jum'at, I Juli 2022 pukul 13.00.
Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan, diperbolehkan menggantinya
dengan mata kuliah lain yang diselenggarakan (dengan catatan kuota mata kuliah
tersebut masih tersisa).

c. MK yang sudah disetujui tidak diperbolehkan dihapus atau diganti kecuali mata
kuliah yang dibatalkan.

3. Mahasiswa membayar SPP semester antara sesuai dengan petuqiuk. Pembayaran
dilakukan mulai hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 16.00 sampai dengan hari Sabtu, 2 Juli
2022 pukul 11.00. Pembayaran dilakukan melalui virtual akun di bank BPD DIY, bank
Jateng dan Mandiri.

4. Mahasiswa yang sudah di ACC KRS-nya dan sampai Sabtu, 2 Juli 2022 pukul I1.00,
tidak melakukan pembayaran, namanya tidak akan terdaftar dalam presensi MK dan
tagihan akan tetap dibebankan pada pembayaran berikutnya.


