
PENGUMUMAN
002/Prodi TG/ITNY/PENG/VII/2020

PELAYANAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI PRODI TEKNIK GEOLOGI ITNY
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Berdasarkan Memo Dinas Rektor No. 0774/ITNY/Um/VI/2020 dan hasil RAPIM B Bidang I hari Rabu, 8 Juli 2020
serta kesiapan satuan kerja di lingkungan ITNY dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Presentasi Seminar/TA-1/Kolokium/Skripsi
a. Dapat dilakukan secara daring ataupun luring sesuai dengan kondisi mahasiswa yang bersangkutan
b. Melakukan pendaftaran Presentasi Seminar/TA-1/Kolokium/Skripsi melalui laman http://bit.ly/adminTG
c. Jumlah peserta untuk Seminar/Kolokium secara luring dibatasi 4-8 mahasiswa dengan mengisi daftar hadir

pada saat pendaftaran penggunaan laboratorium
d. Pelaksanaan secara luring dilakukan di ruang kelas dengan protokol kesehatan lengkap

2. Layanan Laboratorium
a. Hanya diperuntukkan untuk analisis yang terkait dengan Skripsi (sudah menempuh ujian TA-1)
b. Harus seijin dari salah satu dosen pembimbing dengan melampirkan screenshot bukti
c. Mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) hari dalam menyelesaikan analisis untuk masing-masing

laboratorium
d. Jumlah yang diijinkan dalam ruang laboratorium dibatasi maksimal 2 (dua) mahasiswa setiap hari
e. Mengisi formulir penggunaan laboratorium melalui laman http://bit.ly/ijinlabtg
f. Mengisi daftar hadir di masing-masing laboratorium
g. Pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan lengkap dan aturan laboratorium

3. Pengumpulan Seminar/TA-1/Skripsi
a. Draf Seminar/TA-1/Skripsi ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan
b. Sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji secara daring
c. Dijilid hardcover dan diserahkan ke pos satpam untuk disampaikan ke admin prodi
d. Setelah menyerahkan draf mohon untuk mengkonfirmasi ke admin prodi
e. Tanda tangan asli dari dosen pembimbing/penguji/kaprodi/dekan menjadi tugas admin prodi

4. Lain-lain
a. Batas akhir pembayaran SPP Tetap semester ganjil 2020/2021 diundur menjadi tanggal 24 Agustus 2020
b. Batas akhir Ujian Pendadaran tanggal 14 Agustus 2020 (untuk periode yudisum semester genap 2019/2020)
c. Batas akhir Yudisium tanggal 21 Agustus 2020
d. Formulir bebas laboratorium dapat diunggah melalui laman http://bit.ly/bebaslaboratorium
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