KETENTUAN PELAKSANAAN
REMEDI SEMESTER GENAP TAHUN 2015-2016
KESEHATAN ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
.A KETENTUAN UMUM
1. Remedi Semester Genap tahun ajaran 2015 – 2016 adalah kegiatan evaluasi kegiatan belajar
mengajar (ujian ulang atau perbaikan) yang diselenggarakan pada akhir semester Gasal dengan
tujuan untuk memperbaiki nilai mata kuliah pada semester yang sedang ditempuh dan bagi
mahasiswa yang belum mendapat kesempatan mengikuti Ujian UAS.
2. Pengelolaan remedi termasuk pembiayaan diatur tersendiri oleh sebuah panitia yang ditetapkan oleh
Ketua.
3. Peserta remedi adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah Yogyakarta Prodi S1Ilmu Keperawatan, D4 Bidan Pendidik, D3 Kebidanan, dan S1-Fisioterapi yang sudah menempuh
mata kuliah dan akan memperbaiki nilai.
4. Waktu pelaksanaan remedi adalah : Review materi 1 - 6 Agustus 2016, Ujian remedi 8 - 13 Agustus
2016
5. Persyaratan mengikuti Remedi
a. Aktif sebagai mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta pada semester Genap TA 2015/2016
b. Mahasiswa yang boleh mengikuti remedial adalah mahasiswa dengan nilai ≤ C.kecuali nilai E
c. Nilai maksimal yang didapatkan mahasiswa adalah B.
d. Belum mengikuti ujian Semester Genap pada tahun sebelumnya, namun telah mengikuti KBM.
di. Membayar Biaya remedi sebesar Rp 50.000,- per mata kuliah.
B. PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN REMEDI
1. Mahasiswa mengikuti perkuliahan/review materi teori, setiap mata kuliah sebanyak 1 (satu) kali
(80 menit) sebelum ujian dilaksanakan.
2. Ujian remedi 1 (satu) mata kuliah dapat dilaksanakan maksimum 1 (satu) kali.
3. Materi yang disampaikan dalam KBM Remedi (bersifat review) adalah materi pengayaan
Semester Genap yang sudah ditempuh mahasiswa.
4. Materi, Strategi/metode review serta evaluasinya menjadi tanggung jawab penuh dosen
penanggung jawab mata kuliah..

5. Model Evaluasi Remedi dapat berupa Ujian tertulis, Lisan, atau penugasan
6. Waktu review materi mengikuti jadwal yang telah disusun bagian akademik berdasarkan
kesepakatan yang telah dibuat dengan dosen pengajar atau penanggungjawab Mata Kuliah.
7. Penanggung Jawab dan dosen mata kuliah yang diremedi tidak harus sama dengan penanggung
jawab/dosen pada semester sebelumnya.
8. Kapasitas kelas maksimum 80 : Untuk pengambilan kelas dimulai dari kelas A terlebih dahulu,
apabila sudah memenuhi kuota baru dilanjutkan kelas B dan seterusnya.
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