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Pengambilan dan Pelaksanaan Tugas Akhir (TA)    
Program Sarjana Matematika FMIPA UGM 

Mulai Semester I 2018/2019 
 
 

Semester Pengambilan Tugas Akhir dan Pengulangan Mata Kuliah 
 

Mahasiswa mempunyai hak untuk memperbaiki IPK dengan mengulang mata kuliah 
untuk memenuhi syarat minimal kelulusan atau pencapaian IPK tertentu.  

a. Bagi mahasiswa yang mendaftar TA I Tahun Ajaran 2018/2019 dan sesudahnya, Tugas 
Akhir merupakan mata kuliah penutup. Semester ujian TA II / Skripsi merupakan 
semester terakhir bagi mahasiswa tersebut. 

b. Bagi mahasiswa yang mendaftar TA Studi Literatur Tahun Ajaran 2017/2018, 
pengulangan mata kuliah boleh dilakukan mahasiswa paling lama satu semester setelah 
ujian Tugas Akhir.  

c. Bagi mahasiswa yang mendaftar TA Studi Literatur Tahun Ajaran 2016/2017 dan 
sebelumnya, pengulangan mata kuliah dapat dilakukan mahasiswa paling lama satu 
tahun setelah ujian Tugas Akhir. 

d. Untuk mata kuliah yang diambil ulang, nilai yang digunakan adalah nilai terbaik.   
e. Pada saat yudisium, status mata kuliah Teori Himpunan, Pengantar Statistika 

Matematika I, dan Proses Stokastik mengikuti semester pengambilan mata kuliah 
tersebut dengan nilai terbaik yang diajukan.  

 
 
 

SKS Tugas Akhir (TA) 

 
Mulai Semester I 2018/2019, SKS Tugas Akhir sebesar 9 SKS yang terdiri dari: 

a.  Tugas Akhir I (TA I) 3 SKS dan  
b. Tugas Akhir II (TA II) 6 SKS.  

 

 
Semester Pengambilan  

 
TA I dan TA II dapat diambil pada semester yang sama atau dalam semester berbeda. Jika TA 
Studi Literatur (TA I) dan TA Skripsi (TA II) diambil pada semester yang berbeda, maka harus 
diambil dalam 2 (dua) semester berturutan. 
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Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

 
i. Apabila dalam 2 (dua) semester hasil yang diperoleh belum signifikan, Dosen 

Pembimbing TA dapat mengajukan keberatan untuk melanjutkan proses 
pembimbingannya dan sebaliknya mahasiswa juga dapat mengajukan dosen 
pembimbing pengganti.  

 
ii. Apabila TA belum terselesaikan dalam waktu satu (1) tahun dan Dosen 

Pembimbing masih bersedia membimbing, mahasiswa wajib menyampaikan 
Surat Kesediaan Pembimbing yang ditanda-tangani Dosen Pembimbing 
dalam penyelesaian TA.  

 
iii. Mahasiswa harus menghadap dosen pembimbing TA paling lambat seminggu 

setelah pengumuman penunjukan dosen pembimbing. Jika lebih dari satu minggu 
mahasiswa tidak menghadap dosen pembimbing, dosen pembimbing dapat 
menolak menjadi pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  

 
iv. Jika mahasiswa tidak aktif bimbingan saat mengambil TA Studi Literatur (TA I), 

maka pada evaluasi akhir semester pada saat mengisi form penilaian, dosen 
dapat mengajukan keberatan untuk melanjutkan proses pembimbingan. 

 
v. Apabila terjadi penggantian pembimbing, topik TA dari pembimbing baru, bukan 

topik dari pembimbing sebelumnya. Penggantian pembimbing hanya boleh 
dilakukan maksimal 1 kali. 
 
 

 
Yogyakarta, 17 Juli 2018 

           TTD 
Ketua Program Sarjana Matematika 
Dep.Matematika FMIPA UGM 

 
 


