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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REMEDI 
SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020 

UNTUK MAHASISWA 
 
1. Pokok Aturan Program Remedi dapat dilihat di Buku Pedoman Akademik Semester Genap TA 

2019/2020, mengacu pada SK Rektor Nomor 12/HP/Rem/2011 dengan beberapa 

penyesuaian: 

a. Program Remedi dilaksanakan secara DARING. 

b. Mahasiswa TELAH MENGIKUTI semua proses evaluasi yang ditentukan oleh dosen dan 

atau program studi seperti UTS, UAS, Tes, Tugas-tugas dan bentuk evaluasi lainnya 

c. Persyaratan kehadiran minimal 75% diperkuliahan bagi mahasiswa selama semester 

Genap TA 2019/2020 untuk mengikuti Program Remedi TIDAK DIPERHITUNGKAN. 

d. Mahasiswa yang mengikuti Remedi Semester Genap TA 2019/2020, DIBEBASKAN dari 

kewajiban membayar biaya remedi sebesar (1) satu SKS untuk setiap mata kuliah yang 

diikuti. 

2. Remedi diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester berjalan 

dan dinyatakan berhak mengikuti remedi oleh dosen pengampu. 

3. Mahasiswa wajib mengisi KRS Remedi secara daring melalui http://remedi.uajy.ac.id agar 

dapat mengikuti proses remedi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

4. Pengisian KRS Remedi dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Kamis, 1 – 2 Juli 2020. 

5. Remedi dilaksanakan hanya satu pertemuan berupa ujian secara daring sebagai upaya 

perbaikan nilai. 

6. Remedi dilaksanakan menggunakan situs kuliah UAJY (https://kuliah.uajy.ac.id) sebagai 

media utama. 

7. Ujian Remedi dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, 6 - 10 Juli 2020 secara daring sesuai 

jadwal perkuliahan. Dosen dapat mengganti jadwal pelaksanaan Remedi namun wajib 

mengkomunikasikan kepada mahasiswa peserta remedi melalui situs kuliah atau media 

komunikasi lain. 

8. Mahasiswa yang telah key in KRS program Remedi dapat proaktif menanyakan kepada dosen 

pengampu mata kuliah apabila belum ada informasi bentuk Remedi dari dosen hingga H-1 

jadwal ujian Remedi. 

9. Tata cara pelaksanaan ujian Remedi sama dengan pelaksanaan UAS. 
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