
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

======================================= 

PENGUMUMAN 
SEMESTER PENDEK (SP) TAHUN 2012/2013 

 

 

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa S1 Fakultas Hukum tentang pelaksanaan 
Program Semester Pendek (SP) tahun akademik 2012/2013 sebagai berikut :  
Pendaftaran   :  20 Mei s/d 7 Juni 2013 di bagian Akademik/Pengajaran. 
Pelaksanaan kuliah SP  :  1 Juli  s/d  26 Juli  2013 
Ujian Akhir SP :  30 Juli s/d 1 Agustus 2013 
 
Syarat Pendaftaran : 

1. Membayar  biaya SP sebesar Rp. 50.000,- per SKS. (Di Bagian Keuangan) 

2. Foto Copy KHS yang memuat mata kuliah yang di SP-kan minimal dengan nilai D 
dan maksimal nilai C+. 

 
3. Foto copy KTM 

4. Mengisi Formulir Pendaftaran dan KRS-SP di Bagian Akademik/Pengajaran. 
 
Ketentuan lain-lain : 

a.  Peserta Semester Pendek adalah mahasiswa kelas Reguler dan kelas Pengantar 
Bahasa Inggris. Semester Pendek akan diselenggarakan apabila jumlah peserta setiap 
kelas sekurang-kurangnya 10 orang. Bagi mahasiswa yang akan memprogram selain 
mata kuliah yang ditawarkan masih dimungkinkan dengan ketentuan minimal peserta 
sebanyak 10 orang diajukan kepada Ketua Program Studi S1. 

b. Maksimal mata kuliah yang diprogram sebanyak 8 SKS. 
c. Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa kecuali 

mata kuliah yang tidak memenuhi batas minimal peserta.  
d.  Mata kuliah yang dibatalkan karena peserta kurang dari ketentuan, maka mahasiswa 

yang terkena pembatalan dapat memilih mata kuliah lain yang ditawarkan. 
e. Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan dan tidak mengalihkan pada mata 

kuliah lain yang ditawarkan atau PENDAFTARAN DITOLAK karena tidak memenuhi 
syarat, maka biaya pendaftaran dikembalikan kepada mahasiswa. 

f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai Peraturan Presensi, untuk dapat 
mengikuti Ujian Akhir Semester Pendek (UASP) sekurang-kurangnya kehadiran 
mahasiswa dalam perkuliahan sebesar 80% dari total penyelenggaraan kuliah. 

g. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui Semester Pendek setinggi-tingginya B. 
h. Hasil Semester Pendek tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester 

berikutnya. 
i. Pelaksanaan kuliah untuk mata kuliah dengan bobot 2 dan 3 sks sebanyak 8 kali 

pertemuan (2 kali/minggu), mata kuliah 4 sks sebanyak 16 kali pertemuan (4 
kali/minggu). Sebelum mendaftar semester pendek, mahasiswa harus melihat jadwal 
kuliah SP. 

j. Mahasiswa yang akan melaksanakan UJIAN SKRIPSI bulan JULI 2013 TIDAK 
DIPERKENANKAN MENGIKUTI Semester Pendek.  

 
 

 Malang,  17 Mei 2013 
  
 Ketua Program Studi S1, 

  
  
 

            Dr. Lucky Endrawati, SH.MH. 
         NIP. 19750316 1998022 001 
 


