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Memperhatikan Pedoman Mahasiswa universitas Surabaya Tahun Akademik 2027-2o22, maka

perlu disampaikan beberapa Ketentuan Tentang Perencanaan Studi pada Semester Genap

2O2i-2O22. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perencanaan studi te rse b ut

u ntuk melakukan iJss MSS

1. Mahasiswa dengan IPS/IPK/IPKM < 2,00 dan mahasiswa yang lebih dari 10 (sepuluh)

semester wajib konsultasi dengan ocademic advisor via zoom mengenai hasil studi. lD

zoom dapatdilihat di website https://fbe.u bava.ac. id mulai tanggal 13 Januari 2022.

2. Setf entry dapat dilakukan secara online dari manapun, pada tanggal 20,24 & 26 Januari

2022 sesuaijadwal self entry.
3. Dalam melakukan perencanaan studi mahasiswa wajib mengikuti semua ketentuan

akademik yang tertuang dalam Kalender Akademik, Buku Pedoman Mahasiswa dan

Ketentuan Pelaksanaan Akademik lainnya.

4. Mahasiswa wajib memperhatikan pengumuman penghapusan dan penambahan kelas

selama masa perencanaan studi di website https://fbe.ubava.ac.id.

5. Bagi mahasiswa yang mengambil Skripsi/LKL wajib melakukan input pada sistem KRS online

sesuai dengan jadwal. SKS skripsi/LKl diperhitungkan sebagai sKS yang akan diambil pada

semester berjalan.
6. Ketidakcermatan dalam mengikuti perencanaan studi sepenuhnya menjadi tangSunS jawab

mahasiswa dan hal-hal yang belum ditentukan terkait dengan masalah perencanaan studi

akan diputuskan langsung oleh Wakil Dekan.

7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

lndonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi serta memperhatikan

laman pangkalan data Dikti yang mencatat semua riwayat studi mahasiswa, mulai

Semester Gasal 2017-2018 tidak ada laei dispensasi oeroantangan masa studi.

8. Jika ada pertanyaan dan masalah, mahasiswa dapat menghubungi HoTLINE WHATSAPP

FBE UBAYA di nomor +62 82L-40O7 -37 OO.

9. Perencanaan studi dilakukan oleh mahasiswa sendiri /sef entry) secara onllne melalui

htt s: fbe. u ba a.ac.id dengan jadwal sebagai berikut:

Self Entry Batch l: Kamis, 20 Januara2022 (Sistem Random)
Hari/Tgl - Pukul NRP (Reguler & Program lnternasional)

Kamis, 20 Januari 2022
00.00 s.d.24.00

Seluruh Angkatan

Keteran n Self Ent Batch l:
a. Dalam sistem rand m, setiaD mahasiswa memiliki pelua vane sama untuk

memperoleh mata kuliah sekali oun melakukan oroses inout di waktu vane berbeda,
b. Pada Seff Entry Eotch /, mahasiswa dapat menginput Mota Kulioh Cadonqon lprioritos

kedua) disamping Moto Kulioh Utama (AtpitSt-pgrun d;
Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah. Rislko tidak memperoleh kelas penggantic

seoenuhnva meniadi tanseuns iawab m a hasiswa.



Self Entry Batch ll : Senin, 24 Janu ari 2022 (Sistem Random)
Hari/Tgl - Pukul NRP (Reguler & Program lnternasional)

Senin, 24 Januari 2022

00.fi) s.d. 24.00
Seluruh Angkatan

Keteransa n Self Entrv Batch ll:
a. Dalam sistem random, setiap mahasiswa memiliki oeluang vanq sama untuk

memperoleh mata kuliah sekali Dun melakukan oroses inout di waktu va berbeda.

b. Pada self Entry Botch ll, mahasiswa dapat menginpul Moto Kulioh codonoon lprioritos
kedua) disampin e Moto Kulioh Utomo (pttp-!St29$gmd;
Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah. Risiko tidak mempe leh kelas oenesantic

seoenuhnva meniadi tanssuns iawab mahasiswa.

d. Hasil self Entry Botch dapat dilihat dengan cara: (1) login melalui akun masing-masing

mahasiswa pada hari Selasa 25 Januari 2022 pukul 20.00 wlB pada website

httos:// fbe.ubava.ac.id dan (2) melihat pengumuman di website yang sama.

e Mata Kuliah KP Y adalah mata kuliah khusus mahasiswa program lnternasional (lBN/PA)

yang tidak da at diambil oleh mahasiswa program reguler karena kelas tersebut

menggunakan pengantar bahasa lnggris.

f. Mata Kuliah dengan kode belakang B (contoh: l3XXxXxB) adalah mata kuliah khusus

mahasiswa angkatan 2021, untuk angkatan 2020 dan sebelumny a tldak dl Pcf Kc r'd I rKdrr

meneambil.

mendoootkon orioritos untuk memDCroleh kelos vona diinainkon.

Self Entry Batch lll 'Sistem 
F,irst ln First Get

Keterangan Self Entry Batch lll :

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah. Risiko tidak memperoleh kelas penggantia

seoenuhnva meniadi tanseuns iawab mahasiswa
b. Mahasiswa hanya dapat menginput pada kelas yang masih memiliki kapasitas sisa atau

jika ada kelas tambahan.
c. Hasil Self Entry Botch lll akan dapat dilihat secara langsung oleh mahasiswa pada layar

monitor setelah input selesai dilakukan.

Keterangan NRP (Reguler & Program lnternasional)
Sesi 1: Rabu, 26 lanuari 2O22

00.00 s.d. 11.00
Selu ru h Angkatan

Sesi 2: Rabu, 26 lanuati 2022
15.00 s.d. 24.00

Seluruh Angkatan

d. Hasil Self Entry Botch , dapat dilihat dengan cara: (1) login melalui akun masing-masing

mahasiswa pada hari Jumat, 21 Januari 2022 pukul 20.00 WIB pada website
https://fbe.ubava.ac. id dan (2) melihat pengumuman di website yang sama'

e. Mata Kuliah KP Y adalah mata kuliah khusus mahasiswa program lnternasional (|BN/PA)

yang tidak dapat diambil oleh mahasiswa program reguler karena kelas tersebut

menggunakan pengantar bahasa lnggris.

f. Mata Kuliah dengan kode belakang B (contoh: l3XxxxXB) adalah mata kuliah khusus

mahasiswa angkatan 2021, untuk angkatan 2020 dan sebelumnya tidak diperkenankan

mengambil.

Self Entrv Batch lll : Rabu, 26 Januari 2022 {Srstem First In First GetJ
Dolom Sistem First tn Fhst Get, mohosiswo vono menoinput te ebih dohulu okon



d. Jika hasilnya masih menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut ditolak karena kapasitas

sudah penuh maka mahasiswa dapat secara langsung mengambil pilihan kelas paralel

atau mata kuliah yang lain.

e. Mata Kuliah KP Y adalah mata kuliah khusus mahasiswa program lnternasional (lBN/PA)

yang tidak dapat diambil oleh mahasiswa program reguler karena kelas tersebut

menggunakan pengantar bahasa lnggris.

f. Mata Kuliah dengan kode belakang B (contoh: l3xxxxxB) adalah mata kuliah khusus

mahasiswa angkatan 2021, untuk angkatan 2020 dan sebelumnya tidak diperkenankan

mensambil.

Self Entrv Batch lV ( Kasus Khusus):

Kamis, 27 Januari 2022 DUkul:08.00-12.00 WIB

Mengisi formulir permohonan (formulir bisa di download di https://fbe ubava ac id) dan

diaiukan via email ke nadashintiya@staff.ubaya.ac.id dengan dilampiri:

1. Scan Hasil self entry terakhir
2. Scan KHS Semester G asalz0zl-z0zz
3. Scan bukti Pembayaran UPP Semester Genap 2021-2022 (minimal anSsuran

pertama)

Hasil tahap lV (Kasus Khusus) diumumkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 pukul

17.00 WIB pada website https : //fbe. u bava. ac. id

Surabaya, 13 Jan uari 2022

kan

Dr. Dudi Anandya, S.T., M.Si.

Tembuson:
1. Dekan, Kajur lE, Manajemen, Akuntansi, Koordinator Program lnternasional

Academic Advisor FBE Ubaya

2. Direktur Admik Universitas Surabaya

3. Kasir Tenggilis Universitas Surabaya

4. Direktur SIM Universitas Surabaya


