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Berdasarkan Kalender Akademik Universitas Brawijaya TA 2021/2022, bahwa perkuliahan semester
Genap 2021/2022 dilaksanakan secara hybrid mulai tgl 7 Februari – 10 Juni 2022 ( Perkuliahan
termasuk UTS dan UAS ). Batas batal / tambah matakuliah terakhir tgl 19 Februari 2022
Perlu diketahui bahwa :
1.

Peserta kuliah dibatasi minimal 20 mahasiswa (setelah KPRS kecuali kelas bahasa
Inggris/kelas S)

2.

PBM diadakan secara tatap muka terbatas secara hybrid (mahasiswa diatur disetiap
kelas dengan NIM ganjil masuk tatap muka di kelas pada pertemuan ke 1, 3 dst pada
pertemuan ganjil sedangan NIM genap mengikuti secara online, sebaliknya pada
pertemuan ke 2, 4 dst pada pertemuan genap maka NIM genap masuk tatap muka di
kelas, sedangkan NIM ganjil mengikuti secara online)

3.

Metode pembelajaran diserahkan ke kelas masing masing dengan dikoordinasikan
oleh koordinator MK masing masing.
Pelaksanaan praktikum mohon pelaksanaannya sesuai jadwal dengan materi
sepenuhnya diserahkan kepada koordinator praktikum mata kuliah yang
bersangkutan

4.

Tidak dibenarkan merubah / mengganti jadwal kuliah semester Genap 2021/2022
tanpa persetujuan seluruh peserta kuliah, dan apabila terpaksa harus merubah jadwal
kuliah mohon untuk diinformasikan ke bagian Akademik.

5.

Perkuliahan Bahasa Inggris diadakan di kelas S

6.

Kelancaran rekap presensi maupun monitoring mengajar, dimohon membuka gapura
/ siado sebelum perkuliahan dimulai

7.

MKU dan MK Wajib Universitas Brawijaya ada perubahan SKS dan jika ada
mahasiswa yang Mengulang akan mengikuti SKS yang baru.

7.

Link zoom kelas akan diberikan setelah proses daftar ulang selesai (akan diberikan
pemberitahuan lebih lanjut)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
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