
PENGUMUMAN

PENJELASAN MATA KULIAH GASAL 2012/2013

UMUM :

a. Sesuai dengan peraturan akademik maka pengambilan jumlah sks diatur sebagai berikut :
IPS Satuan Kredit Maksimal
>= 3.00 24 satuan kredit
2,50 - 2,99 22 satuan kredit
< 2,50 20 satuan kredit

 

Pengambilan jumlah sks diatas 24 sks dengan alasan apapun tidak diijinkan.  Hal ini 
dikarenakan ketentuan pelaporan EPSBED ke DIKTI tidak memperbolehkan > 24 sks.

 

b. Pengambilan mata kuliah diprioritaskan bagi mahasiswa yang memang pada semester 
tersebut menjadi mata kuliah wajibnya. Bagi mahasiswa yang akan mengambil mata 
kuliah di semester setelahnya (ke semester yang lebih tinggi) atau yang akan mengulang 
mata kuliah dimungkinkan jika kuota setiap mata kuliah masih memenuhi. Prioritas bagi 
mahasiswa yang mengulang adalah yang memiliki nilai E untuk mata kulah yang akan 
diulang.

KHUSUS :

1. MATA KULIAH SEMESTER 1 
A. Pemrograman Komputer Kelas E diperuntukkan bagi mahasiswa mengulang.
B.Praktikum Pemrograman Komputer Kelas F diperuntukan bagi mahasiswa 

mengulang. Hanya untuk 30 orang peserta saja.
 

2. MATA KULIAH SEMESTER 3 
A. Wajib mengambil Bahasa Inggris ESP/Toefl (English For Special Purpose/Toefl)

 

3. MATA KULIAH SEMESTER 5 
A. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Obyek wajib diambil 

bersamaan dengan dosen yang sama. Jika ada mahasiswa yang mengulang salah 
satu dari mata kuliah tersebut harap menghubungi Kaprodi terlebih dahulu.
 

4. MATA KULIAH SEMESTER 7
A. Mata Kuliah Metodologi Penelitian (Metopen) hanya boleh diambil jika telah 

memenuhi 120 sks.  Output dari mata kuliah ini adalah proposal tugas Akhir. Akhir 
dari mata kuliah ini adalah seminar tugas akhir (kolokium). Pastikan bahwa anda siap 
mengambil mata kuliah ini.



B. Mata kuliah Pilihan diambil sesuai dengan peminatannya atau yang sesuai dengan 
rencana pengambilan skripsi.

C. Mata kuliah Kapita Selekta adalah mata kuliah pilihan yang diambil diluar 
konsentrasi atau mata kuliah yang diambil di luar program studi dalam lingkup FST.  
Mata kuliah Kapita Selekta tidak sama dengan mata kuliah pilihan. Karena mata 
kuliah Kapita Selekta harus diambil di luar peminatan atau di luar Program Studi 
Teknik Informatika.
Contoh : 

a. Jika anda mengambil minat studi di Basis Data, maka anda dapat mengambil satu 
mata kuliah pada minat studi Komputasi sebagai mata kuliah Kapita Selekta.

b. Jika anda mengambil mata kuliah pilihan di Prodi Teknik Elektro / Matematika / 
Teknik Mesin maka dapat pula dijadikan sebagai mata kuliah Kapita Selekta.

 

Teknis Pengambilan Mata Kuliah Kapita Selekta di Program Studi selain di Program 
Studi Teknik Informatika:

Mahasiswa mempelajari terlebih dahulu mata kuliah di program studi yang 
dimaksud, silabus beserta dengan jadwalnya. Kemudian mahasiswa melaporkan ke 
Kaprodi mata kulah yang dimaksud dengan menginformasikan nama matakuliah, 
program studi beserta dengan jadwalnya. Kaprodi akan menghubungi Program Studi 
tempat mata kuliah ditawarkan dan mendaftarkan mahasiswa yang bersangkutan. 
Jika kuota memenuhi maka mahasiswa akan langsung di daftarkan, jika tidak maka 
mahasiswa harus mengganti mata kuliah yang telah dipilihnya.

 

 

5. MATA KULIAH SKRIPSI 
Lihat pada pengumuman yang terpisah 

 

 

 

Yogyakarta, 30 Juli 2012

 

Kaprodi TI

Ridowati Gunawan,S.Kom., M.T.

 



 


