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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GENAP 2021 

 

Mata Kuliah                   : Pendidikan Agama (semua agama) 

Kode Mata Kuliah         : 1000A003,1000A004,1000A005,1000A006,1000A007, 1000A008 

Hari / Tanggal                : Senin, 21 Juni 2021 

Waktu                             : 16.00-17.30 WIB 

Sifat Ujian                      : Take home 

Dosen Penguji                : Tim Dosen Agama 

 

 

 

1. Ujian Akhir Semester bersifat take home assignment dan dikumpulkan via google drive 

sesuai instruksi yang telah diberikan sebelumnya di kelas.  

2. Mahasiswa mengumpulkan hasil rangkuman wawancara (mewawancarai salah satu teman 

sekelompok yang berbeda agama untuk lebih mengenal agamanya) dan refleksi pribadi 

sepanjang mengikuti mata kuliah agama semester ini. 

a. Rangkuman wawancara: Satu anggota kelompok secara pribadi mewawancarai 

minimal satu anggota kelompoknya sendiri yang agamanya beda (via Zoom/Meet, 

tidak boleh via chat/email), agar dapat lebih mengenal agama tersebut (pembagian 

kelompok lihat poin di bawah). Wawancara harus bersifat dialogis, tidak boleh 

memojokkan atau mempertanyakan doktrin agama lain, tetapi harus bertujuan untuk 

lebih mengenal dan mengerti pengalaman temannya sebagai umat beragama lain. 

Ketika diwawancarai, mahasiswa menjawab sesuai pengalamannya, tidak 

diperkenankan menjawab dengan copy-paste dari Internet. Setiap mahasiswa 

membuat rangkuman wawancara sendiri secara individual (minimal 500 kata), 

disertai screenshot wawancaranya. Satu orang hanya boleh diwawancara oleh satu 

orang teman sekelompok (kecuali jika memang tidak mencukupi, boleh 

mewawancarai temannya yang berbeda agama di luar kelompok). 

b. Refleksi pribadi: Setiap mahasiswa menulis perenungan diri/pelajaran apa yang 

didapat selama mengikuti mata kuliah ini, misalnya perubahan diri apa yang dialami, 

hal baru apa yang diperoleh, apa kesan/perasaan selama di mata kuliah ini, dst 

(minimal 500 kata). 

c. Tugas dikumpulkan paling lambat Hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 17:30.WIB 

dikirimkan via email dosen pengampu dan di cc ke mku@unit.ubaya.ac.id 

3. Mahasiswa tidak perlu hadir pada saat UAS untuk tanda tangan kehadiran.  

~ Selamat Mengerjakan ~ 

                                                                                          Surabaya, 28 Mei 2021 

                                                                                          Ketua Departemen MKU  

 

 

 

                                                                               Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 

http://www.anaksma.net/2016/12/20/pts-dengan-jurusan-psikologi-berakreditasi/


 

UNIVERSITAS SURABAYA 
DEPARTEMEN MATA KULIAH UMUM (MKU) 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GENAP 2020-2021 

MATA KULIAH : PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

KODE MATA KULIAH : 1000A002 

HARI/TANGGAL : KAMIS, 17 JUNI 2021 

WAKTU : 16:00  – 17:30 

SIFAT : TAKEHOME 

DOSEN : TIM 

                                                       ~ Selamat Mengerjakan ~ 

 

                                                                              

                                                         Surabaya,28 Mei 2021 

 

                                                                                          Ketua Departemen MKU  

 

                                                                                               

                                                                                         Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 

 

 

PETUNJUK:  

Bentuk Ujian Akhir Semester adalah takehome 

 

1. Tugas UAS berupa Citizenship Project, yaitu membuat proposal atau laporan kegiatan 

Program Kreativitas Mahasiswa - Pengabdian, dengan format yang telah tersedia di laman: 

uls.ubaya.ac.id. Kriteria penilaian akhir didasarkan pada: (1) Perumusan masalah, (2) 

Ketepatan dan kreativitas Solusi, (3) Ketepatan isu yang dipilih dengan komunitas sasaran, 

(4) Nilai tambah bagi komunitas sasaran, (5) Keberlanjutan program, (6) Penjadwalan 

Kegiatan, (7) Pembagian tugas untuk setiap anggota, serta (8). Biaya yang dikeluarkan. 

2. Teknis pengumpulan tugas adalah sebagai berikut: (1) Softcopy proposal dikumpulkan per 

kelompok sesuai jadwal ujian yang telah ditentukan. (2) Softcopy proposal diupload di 

uls.ubaya.ac.id dan dikirimkan per kelompok kepada masing-masing dosen pengampu 

melalui ketua kelompok dengan ketentuan:  Kelas KP_NamaKetua_NRP 

3. Tugas dikumpulkan paling lambat Hari Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 17:30. Mahasiswa tidak 

perlu hadir saat UAS untuk menandatangani presensi kehadiran. 

 

http://www.anaksma.net/2016/12/20/pts-dengan-jurusan-psikologi-berakreditasi/

