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Proses Akadem ik



1. Registrasi dan Kontrak Kredit

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima/lulus ujian masuk harus mendaftarkan diri 
(registrasi) pada waktu yang telah ditentutan di Direktorat Akademik UPI. Mahasiswa 
melaksanakan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran langsung ke bank 
(Student Payment Center/SPC) yang ditunjuk. Mahasiswa lama harus melakukan 
pendaftaran ulang/her registrasi secara daring dan swalayan pada setiap awal semester 
menurut kalender akademik. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa 
mengurus cuti dinyatakan mengundurkan diri.
Langkah-langkah dalam registrasi meliputi:
a. Mahasiswa Baru:

1) Mahasiswa mengisi daftar hadir.
2) Mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan.
3) Mahasiswa melakukan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang telah 

ditetapkan oleh SPs.
4) Mahasiswa mengambil kartu rencana studi (KRS).
5) Bagi mahasiswa lanjutan dan/atau pindahan, pengambilan rencana studi semester 

dilaksanakan setelah dilakukan penyetaraan terhadap mata kuliah bawaan oleh 
tim penyetaraan Departemen/Prodi di bawah tanggung jawab Ketua Departemen/ 
Prodi.

6) Mahasiswa mengisi aplikasi pembuatan buku rekening tabungan mahasiswa.
7) Mahasiswa dipotret untuk keperluan pembuatan kartu tanda 

mahasiswa/anjungan tunai mandiri (KTM/ATM).
8) Mahasiswa mengambil KTM/ATM.
9) Layanan registrasi akademik hanya dilakukan bagi calon mahasiswa yang telah 

melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
10) Registrasi akademik tidak dapat diwakilkan.
11) Apabila calon yang dinyatakan lulus tidak melakukan registrasi administrasi dan 

registrasi akademik pada waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan 
dianggap mengundurkan diri.

b. Mahasiswa Lama:
1) Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan melakukan pembayaran langsung 

ke bank (Student Payment Center/SPC) yang ditunjuk atau melalui autodebet dari 
rekening.

2) Saldo minimum yang harus mengendap dalam buku rekening adalah Rp 50.000. 
Apabila saldo tersebut kurang dari Rp 50.000,- maka sistem akan gagal melakukan 
autodebet.

3) Apabila saldo minimum seperti dimaksud pada huruf b (2) di atas tidak terpenuhi, 
mahasiswa harus segera menambah kekurangannya.

4) Kontrak kuliah dilakukan secara daring melalui laman 
https://siak.upi.edu/kontrak.

5) Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan tetapi tidak melakukan kontrak 
kuliah sesuai jadwal diberi kesempatan untuk melakukan kontrak kuliah susulan

Persiapan Perkuliahan

https://siak.upi.edu/kontrak


selambat-lambatnya hingga akhir masa FKK-B. Tidak ada layanan FKK-B di luar 
jadwal.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai jadwal tetapi masih 
memiliki hak cuti dinyatakan mengambil cuti akademik pada semester tersebut 
dengan kewajiban membayar biaya administrasi cuti akademik sebesar Rp 
250.000, dan harus mengajukan permohonan cuti sesuai batas waktu yang telah 
ditetapkan.

c. Khusus untuk penerimaan mahasiswa lanjutan, pindahan dan asing untuk program S- 
2 dan S-3, mahasiswa dipersyaratkan:
1) berasal dari Prodi yang relevan dan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi setara 

atau lebih tinggi dengan Prodi di SPs UPI; dan
2) lulus tes seleksi.

d. Penerimaan mahasiswa asing baik melalui kerja sama kelembagaan maupun 
perseorangan dikoordinasikan oleh Office of International Education and Relations 
(OIER) bersama dengan Direktorat Akademik berdasarkan kebijakan Rektor melalui 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pra Perkuliahan

Program ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru. Tujuan kegiatan ini adalah membentuk 
kesamaan pemahaman orientasi kajian keilmuan program studi dan memberikan wawasan 
serta pengetahuan mengenai program akademik dan aturan kelembagaan yang berlaku.

Materi yang diberikan:
(1) Ketentuan Akademik;
(2) Profil dan cakupan kajian Program Studi;
(3) Struktur kurikulum dan strategi pembelajaran;
(4) Budaya akademik;
(5) Penulisan karya ilmiah;
(6) Plagiarisme;
(7) Penulisan anotasi;
(8) Berpikir analisis dan sintesis;
(9) Penyusunan rancangan presentasi;
(10) Presentasi lisan.

Pembimbing Akademik

Setiap mahasiswa, setelah mengikuti kegiatan pra perkuliahan akan memperoleh seorang 
Pembimbing Akademik yang ditunjuk dan diusulkan oleh Ketua Prodi dan ditetapkan oleh 
Direktur.Tugasnya memberikan layanan bimbingan akademik secara umum, yakni (1) 
perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal sampai akhir studi; (2) bimbingan untuk 
menetapkan rencana studi semester (kontrak kuliah) pada setiap awal semester; (3) 
bimbingan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa, baik akademik 
maupun nonakademik; dan (4) bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lain yang dipandang 
perlu.Selain itu, Pembimbing Akademik juga (1) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi 
studi mahasiswa pada setiap akhir semester; (2) melaporkan dan memberikan rekomendasi 
hasil pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa kepada Ketua Prodi; (3) dapat



merekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk melanjutkan perkuliahan di Prodi yang 
sama, pindah Prodi, atau membuat rekomendasi lain yang diperlukan. Keputusan penetapan 
Pembimbing Akademik hanya berlaku satu semester dan dapat diperpanjang kembali.

Proses Pembelajaran 

1. Perkuliahan

Proses perkuliahan di SPs UPI diarahkan untuk membangkitkan kemandirian mahasiswa 
dalam mengerjakan tugas-tugas akademik dan mencari sumber belajar sehingga mahasiswa 
mendapatkan manfaat yang optimal dari proses belajarnya. Seluruh proses pendidikan 
dirancang sebagai serangkaian pengalaman belajar yang berkelanjutan disertai pengendalian 
mutu sejak mahasiswa direkrut melalui seleksi, mengikuti kegiatan perkuliahan dan 
bimbingan, hingga lulus.

Proses perkuliahan ditempuh dengan beban studi antara 12-15 sks per semester. Proses ini 
diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti tatap muka di kelas, e-learning, 
praktik di laboratorium, praktik di lapangan, kajian mandiri, survei lapangan, seminar, dan 
lokakarya. Bagi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sebidang, beban studi sebanyak 
36-42 sks dapat ditempuh selama 4-6 semester. Sementara, bagi mahasiswa yang memiliki 
latar belakang pendidikan tidak sebidang beban studi sebanyak 48-54 sks yang ditempuh 
selama 5-7 semester.

Pada awal perkuliahan, mahasiswa dibekali keterampilan mencari sumber-sumber pustaka 
melalui internet. Perkuliahan difokuskan pada pertemuan kelas yang diperkuat dengan 
pemberian tugas terstruktur dan kajian mandiri. Pertemuan kelas diisi dengan kuliah, diskusi 
dan penyajian hasil karya mahasiswa yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kehadiran 
mahasiswa dalam perkuliahan sangat ditekankan sebagai indikator kesunguhan belajarnya. 
Mahasiswa wajib mengikuti sekurangnya 80% dari seluruh pertemuan kelas. Studi lapangan, 
praktikum, dan studi individual dilaksanakan sebagai bagian dari perkuliahan dengan 
dibimbing oleh para dosen.

2. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Ulang

Periode perkuliahan satu semester terbagi atas dua bagian, yaitu perkuliahan bagian I (tengah 
semester) diakhiri dengan ujian tengah semester dan perkuliahan bagian II (akhir semester) 
diakhiri dengan ujian akhir semester. Jumlah minggu perkuliahan dalam satu semester adalah 
14-16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan rincian 
sebagai berikut.
a) tatap muka : 12-14 kali pertemuan
b) ujian tengah semester : 1 kali pertemuan
c) ujian akhir semester : 1 kali pertemuan

Seorang mahasiswa diizinkan mengikuti (a) ujian tengah semester dan (b) ujian akhir semester 
dengan persyaratan sebagai berikut.
a) terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah bersangkutan;
b) mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan minimal 80%;



c) tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik.
d) telah menyelesaikan/menyerahkan tugas-tugas tertulis paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelum hari ujian atau batas waktu yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.
Ujian ulang hanya diberikan kepada mahasiswa yang mendapat nilai akhir mata kuliah dengan 
nilai D, diberikan untuk memperbaiki komponen nilai yang tidak memenuhi syarat, dan 
dilaksanakan setelah diadakan pembelajaran remedial. Pelaksanaan ujian ulang paling lambat 
satu bulan setelah ujian akhir semester. Nilai Maksimum ujian ulang adalah C.
Nilai akhir mata kuliah mahasiswa diberikan dengan mempertimbangkan hasil ujian tengah 
dan akhir semester, aktivitas di kelas, karya ilmiah yang menjadi bagian dari tugas-tugas 
perkuliahan, dan kesungguhan kerja mahasiswa. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan. 
Hasil penilaian mata kuliah menggunakan skala 4, yaitu:
A = 4,00
A- = 3,70
B+ = 3,40
B = 3,00
B- = 2,70 (passing grade)
C+ = 2,40
C = 2,00
D = 1,00
E = <1,0 (gagal)



3. Ujian Kualifikasi

Ujian kualifikasi adalah penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh prodi untuk menilai pola 
pikir dan penguasaan mahasiswa terhadap bidang keilmuan yang digelutinya secara 
komprehensif pada prodi yang bersangkutan. Ujian kualifikasi diselenggarakan dengan 
rambu-rambu sebagai berikut.
a) Ujian kualifikasi diselenggarakan secara tertulis setelah mahasiswa menempuh 2 

semester dan dapat mengumpulkan 24 sks di luar mata kuliah aanvulen serta mencapai 
IPK > 3,00.

b) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh suatu tim panitia ujian yang ditunjuk dan diusulkan 
oleh Kaprodi, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur SPs UPI.

c) Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam dua kategori, yakni LULUS dan TIDAK LULUS. 
Peserta ujian kualifikasi dinyatakan lulus bila ia mencapai sekurang-kurangnya nilai rata- 
rata 2,75.

d) Hasil ujian kualifikasi tidak diberi kredit sehingga tidak diperhitungkan dalam 
menentukan indeks prestasi (IP).

e) Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan untuk menempuh 
ujian ulang satu kali dalam waktu paling lama dua bulan.

f) Ketentuan pelaksanaan ujian kualifikasi sebagai berikut.
1) Program Studi Kependidikan S2
Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis di kelas dalam waktu 3 x 2 x 60 menit, terdiri 
atas:

(a) Pengujian tentang substansi keilmuan masing-masing prodi;
(b) Pengujian terhadap kemampuan dan penguasaan metodologi penelitian;
(c) Pengujian terhadap penguasaan pembelajaran dan konsep-konsep pendidikan.

2) Program Studi Non-kependidikan S2
Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis di kelas dalam waktu 3 x 2 x 60 menit, terdiri 
atas:

(a) Pengujian tentang substansi keilmuan masing-masing prodi;
(b) Pengujian terhadap kemampuan dan penguasaan metodologi penelitian.



1) Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian dapat diajukan, apabila mahasiswa telah menyelesaikan ujian 
kualifikasi. Dalam seminar proposal, mahasiswa diuji oleh tim penguji (3 orang penguji 
termasuk pembimbing) yang ditetapkan Direktur SPs atas usul ketua Prodi. Dalam seminar 
ini, proposal dinyatakan diterima langsung, perlu diperbaiki, atau ditolak.Mahasiswa yang 
proposalnya tidak dapat disetujui diberi kesempatan mengikuti seminar proposal maksimal 2 
kali.

2) Pembimbing

Penyusunan tesis dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akademik untuk 
mencegah terjadinya plagiarisme.Penulisan tesis dibimbing oleh sebanyak-banyaknya dua 
orang pembimbing. Penentuan pembimbing didasarkan atas keahliannya yang sesuai dengan 
topik yang diteliti dan beban membimbing.Pembimbing diusulkan oleh Ketua Program Studi 
dan ditetapkan oleh Direktur untuk jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang 
kembali. Pembimbing Utama tesis adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal 
Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.Pembimbing Pendamping tesis adalah 
dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik Doktor.

3) Ujian Tesis

Ujian akhir pada jenjang S-2 berupa ujian tesis untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam 
mempertahankan tesis yang telah ditulisnya atas berbagai pertanyaan atau bantahan dari 
penguji. Ujian dilaksanakan dengan rambu-rambu penyelenggaraan sebagai berikut:
(a) Ujian tesis/disertasi diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh SPs.
(b) Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang 

dipersyaratkan, lulus ujian kualifikasi, menyelesaikan tesis (disetujui oleh pembimbing), 
dan memenuhi ketentuan publikasi ilmiah.

(c) Ujian tesis dilaksanakan dalam 2 tahap. Untuk dapat mengikuti ujian mahasiswa wajib 
mengajukan permohonan ujian selambat-lambatnya 15 hari kerja sebelum 
pelaksanaan ujian Tahap I dan 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian Tahap II. 
Permohonan untuk ujian Tahap I juga harus diajukan ke SPs selambat-lambatnya 6 bulan 
sebelum akhir masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

(d) Tim penguji tesis terdiri atas 3 orang.
(e) Pembimbing dapat hadir dalam ujian untuk memberikan nilai penyusunan tesis yang 

meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, kaidah bahasa, serta proses 
pembimbingan namun tidak turut menguji (mengajukan pertanyaan/bantahan).

(f) Mahasiswa S-2 dinyatakan lulus dalam ujian tesis dari masing-masing penguji sekurang- 
kurangnya mencapai nilai rata-rata 2,75.

(g) Tesis disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah UPI. Penilaian tesis berpatokan pada hal-hal berikut.
(1) Tesis dipertahankan dalam Ujian Tahap I dan Ujian Tahap II.

Penyelesaian Studi dan Wisuda



(2) Tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal 
minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.

(3) Persyaratan sebagaimana pada angka (2) untuk tesis dapat kurang dari 50% untuk 
bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.

(4) Tim penguji memberikan penilaian terhadap dokumen tesis yang meliputi isi, 
metodologi, sistematika penyajian, serta kaidah bahasa.

(5) Penilaian ujian tesis diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan 
mempertahankan tesis secara ilmiah, serta kemampuan menggunakan bahasa 
Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar.

(6) Hasil ujian tesis dikategorikan sebagai berikut.
• Lulus tanpa perbaikan.
• Lulus dengan perbaikan kecil/minor. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu 

untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan minor ini 
meliputi, antara lain perbaikan judul, abstrak, daftar pustaka, dan kebahasaan.

• Lulus dengan perbaikan besar/substansial. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 
bulan untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan 
substansial ini meliputi, antara lain perubahan orientasi penelitian, perubahan 
analisis data, dan kerangka analisis.

• Gagal.

4) Wisuda

Setelah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan, mahasiswa mengikuti wisuda dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian akhir program dan dinyatakan lulus 
selanjutnya mengikuti penyerahan ijazah dan/atau sertifikat dalam wisuda.

b. Mahasiswa dapat melakukan wisuda secara in absentia dengan memenuhi prosedur 
yang telah ditetapkan.

c. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk diwisuda setelah memenuhi seluruh persyaratan 
akademik, antara lain telah menyelesaikan revisi tesis paling lambat 1 bulan sebelum 
pelaksanaan wisuda.

d. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan.Wisuda dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Wisuda Gelombang I 
dilaksanakan bulan April, gelombang II bulan Agustus dan gelombang III bulan 
Desember.

______ Dibuat,
Satuan Kendali

Dr. Ida Kaniawati, M.Si. 
Tanggal: 17 Januari 2017

Diperiksa,__________
Wakil Direktur Bidang Akademik 

dan kemabasiswaan,

Prof. Dr. Anna I 
Tanggal: 11

lermanasari, M.Si. 
Januari 2017


