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KEBIJAKAN AKADEMIK PROGRAM MATRIKULASI
PROGRAM MAGISTER SAINS FEB UGM
1. Untuk dapat dinyatakan lulus Program Matrikulasi harus memenuhi syarat:
a. Score TOEFL (yang berlaku di UGM) minimal 450 sudah terpenuhi
b. Score TPA (yang berlaku di UGM) minimal 500 sudah terpenuhi
c. IPK minimal Program Matrikulasi : 3.00
2. Yudisium Matrikulasi, meliputi;
a. Lulus diterima Reguler
b. Mengulang Matrikulasi 1 trimester
c. Tidak Lulus
3. Apabila dinyatakan mengulang matrikulasi, maka matakuliah yang wajib diulang
adalah matakuliah yang tidak lulus, dan harus memperhitungkan untuk dapat
mencapai IPK minimal 3.00 di periode mengulang
4. Kesempatan mengulang matrikulasi adalah hanya 1 x 1 trimester, apabila dalam
yudisium mengulang matrikulasi dinyatakan tidak lulus lagi, maka akan dinyatakan
tidak mampu untuk mengikuti Program Magister Sains (Drop Out)
5. Dalam hal mengulang matakuliah matrikulasi, nilai yang dipakai untuk yudisium
berikutnya adalah nilai yang terbaik
6. Mengulang matrikulasi tidak dikenai biaya
7. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS), presensi kehadiran perkuliahan
minimal 75% x tatap muka

ETIKA AKADEMIK

Dalam dunia akademik, kejujuran akademik dan hak atas kekayaan intelektual
adalah sangat penting. Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM tidak akan
mentoleransi setiap bentuk tindakan ketidakjujuran akademik, pelanggaran atas
hak kekayaan intelektual dan plagiarisme. Program Magister Sains dan Doktor
FEB UGM akan memberlakukan sanksi tegas atas mereka yang melanggar etika
akademik. Keputusan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran etika
akademik akan diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Etika Akademik.
Sanksi dapat berupa: peringatan akademik, dinyatakan gagal pada matakuliah
terkait, dicutikan akademik sementara waktu, atau yang terberat dinyatakan dropout dari Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.

SISTEM PENILAIAN

Sistem penilaian di Program Magister Sains adalah berupa nilai huruf A,B,C,D,E
dengan plus (+) atau minus (-). Masing-masing nilai huruf tersebut mempunyai
bobot angka (harkat numerik) sebagai berikut:
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Tata Tertib Ujian

Tata Tertib Ujian
1. Mahasiswa diharapkan hadir 15 menit sebelum ujian dimulai untuk
mempersiapkan diri.
2. Bagi mahasiswa yang datang terlambat, batas toleransi keterlambatan adalah 15
menit sejak ujian dimulai dan mahasiswa yang bersangkutan tidak akan
mendapat tambahan waktu ujian.
3. Keterlambatan yang melebihi 15 menit sejak ujian dimulai, mengakibatkan
mahasiswa yang bersangkutan tidak diijinkan mengikuti ujian tanpa ijin dari
Pengelola
4. Mahasiswa wajib menempati tempat duduk sesuai nomor dalam daftar presensi
yang sudah ditetapkan
5. Membawa kartu mahasiswa yang berlaku
6. Buku-buku dan semua catatan harus diletakkan di dalam tas atau di depan kelas
(kecuali ujian dinyatakan open book oleh dosen penguji)
7. Dilarang mengaktifkan/menggunakan telepon seluler atau alat komunikasi
lainnya selama ujian berlangsung
8. Dilarang saling kerjasama, tukar-menukar buku/catatan, alat tulis atau
perlengkapan lainnya
9. Setiap kecurangan tidak akan ditoleransi dan akan dilaporkan oleh pengawas
dalam berita acara ujian
10. Mahasiswa tidak boleh meninggalkan ruangan ujian, kecuali dengan izin
pengawas
11. Mahasiswa tidak boleh bercakap cakap selama ujian berlangsung
12. Setelah waktu ujian berakhir, pekerjaan ujian ditinggal di tempatnya masingmasing untuk dikumpulkan oleh pengawas
13. Mahasiswa yang sudah selesai sebelum waktu ujian berakhir, dipersilahkan
meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib

Kebijakan Non Akademik
1. Berpakaian rapi dan sopan, baik selama mengikuti kegiatan akademik maupun
selama berada di lingkungan Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM,
mahasiswa diharuskan berpakaian rapi dan sopan, tidak berkaos oblong dan
tidak bersandal. Program tidak akan memberikan pelayanan kepada mahasiswa
yang tidak mengikuti peraturan tersebut.
2. Merokok, mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam gedung ataupun
ditempat lain yang telah ditentukan untuk dilarang merokok.
3. Kebersihan, mahasiswa wajib selalu menjaga kebersihan di dalam ruang kelas
maupun di luar kelas dan selalu membuang sampah pada tempat yang telah
disediakan.
4. Kerahasian data mahasiswa, Program tidak akan memberikan informasi
personal mahasiswa kepada mahasiswa lain ataupun pihak lain tanpa izin dari
mahasiswa yang bersangkutan. Perkecualian pemberian informasi tersebut
adalah untuk informasi akademik kepada FEB UGM, DAA UGM dan
Departemen Pendidikan Nasional, untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan Program Magister Sains, dan untuk hal-hal yang merupakan
ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesamaan perlakuan, Program berkomitmen penuh untuk memberikan
kesempatan yang sama kepada seluruh civitas akademika baik mahasiswa, staf
pengajar maupun karyawan untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa
membedakan ras, suku, agama, golongan, kebangsaan, jenis kelamin, status
pernikahan, ketidakmampuan fisik maupun afiliasi politik.
6. Kehati-hatian penggunaan fasilitas, Program telah menyediakan sarana dan
prasarana untuk kepentingan bersama maka dalam penggunaannya harus
profesional dan proporsional. Kerusakan atas sarana dan prasarana tersebut
akibat kelalaian atau kecerobohan berimplikasi dibebankannya biaya perbaikan
kepada pihak yang bersangkutan.
7. Keamanan dan kenyamanan, Program mengajak seluruh civitas akademika
untuk peduli terhadap terciptanya atmosfer akademik yang aman dan nyaman
sebagai tanggung jawab bersama. Jika diketemukan hal-hal yang dapat
mengganggu terciptanya situasi tersebut, dapat menyampaikan laporan kepada
Satpam ataupun petugas piket.

FASILITAS
FASILITAS AKADEMIK
Laboratorium Komputer
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Kapasitas laboratorium 43 unit komputer yang sudah terintegrasi dalam Local Area Network
(LAN) dan viewer.
Tersedia software-software olah data, antara lain SPSS, Amos, TSP, Lindos, Eview,
Shazam, yang sangat membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai tugas dan
pengolahan data tesis maupun disertasi.
Akses internet dengan bandwidth 5 Mbps.
jurnal online (EBSCO,JSTOR,PROQUEST,SPRINGERLINK,SCIENCDIRECT,OSIRIS)
Database jurnal (Accounting and Economics, Banking and Finance, Economic and Business,
Pasar Modal, Strategic Management Journal, Islamic Journal)
Disertasi berisikan database measurement dan questionnaire (instrumen penelitian untuk
accounting, human resource dll),
Kumpulan artikel yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang ada.
Data Pasar Modal yang di update setiap bulannya anatara lain: JSX Detailed Transaction
History; Indonesian Investment Highlight; Indonesian Commercial Newsletters; JSX Public
Companies Financial Statements (Prospectus, Financial Highlight, Audited Annual Report,
Intern Report).
Menyediakan layanan dari RTI Investor tentang informasi bursa efek,dimana bisa
memantau harga saham secara realtime, melihat nilai tukar mata uanga asing, berita
(XFN (Thomson Financial) News & DowJones), Laporan Keuangan Emiten BEI, Historical
Data Perdagangan Bursa Efek Indonesia, dan masih banyak lagi melalui media internet
(web Based).

Peraturan penggunaan Laboratorium Komputer:
a. Laboratorium dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, dari pukul 07.30-16.30 WIB, Sabtu
(pukul 08.00-13.00).
b. Mahasiswa yang menggunakan Laboratorium Komputer diwajibkan menjaga kebersihan, dan
tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman.
c. Mahasiswa Magister Sains FEB UGM berhak untuk menggunakan fasilitas Laboratorium
Komputer tanpa dipungut biaya, kecuali jika mencetak maka dikenakan biaya ganti kertas
dan tinta.
d. Selain mahasiswa Magister Sains FEB UGM yang akan menggunakan fasilitas ini akan
dikenakan biaya.
e. Mahasiswa silahkan mendaftar ke bagian petugas laboratorium internet untuk mendapatkan
user account dan password akses internet
Fasilitas laboratorium komputer yang lengkap sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat
memudahkan bagi mahasiswa untuk mempelajari komputer, mengolah data, dan memakai
word processor. Bagi yang sering berhadapan dengan pengolahan data untuk masalahmasalah ekonometri, fasilitas ini tentunya sangat membantu mempercepat proses pengolahan

data dan bagi dosen, fasilitas tersebut sangatlah membantu dalam memperlancar proses
belajar mengajar tentang komputer dan pelajaran statistik.

Layanan Wi-Fi
Gedung Program Magister Sains dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Sehingga, memungkinkan
semua sivitas akademika untuk dapat melakukan akses ke jaringan internet menggunakan
notebook yang dilengkapi perangkat wireless.
Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, sivitas akademika terlebih dahulu harus melakukan
registrasi di bagian IT MSi.
Layanan e-mail account
Setiap mahasaiswa berhak memperoleh e-mail account yang dapat digunakan untuk
berkomunikasi secara elektronik baik dengan dosen maupun mahasiswa di kampus MSi UGM
maupun di luar kampus. Account dan password dapat diperoleh dengan cara melakukan
registrasi di baian IT MSi.
Layanan Sharing Informasi secara on-line
Untuk mempermudah mahasiswa/alumni/dosen berkomunikasi tanpa harus datang ke kampus
ataupun tanpa harus melalui telephone, bagian akademik menyediakan layanan sharing informasi
secara online dengan Yahoo Messenger setiap hari dan jam kerja, yaitu dengan cara dapat add ke
alamat Yahoo Messenger bagian akademik di pascaeko@yahoo.com
Ruang Research Resource center
Ruangan yang ada di lantai 3 ini disediakan bagi mahasiswa dan dosen yang ingin melakukan
kegiatan-kegiatan penelitian (penulisan, seminar, konsultasi data dll)
Auditorium
Untuk acara-acara yang banyak peserta, Program Magister Sains UGM menyediakan ruang
Auditorium BRI yang terletak di lantai III dengan kapasitas 150 orang, dilengkapai piranti audio
visual dan sarana yang cukup representative.
Perpustakaan
Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas beberapa perpustakaan yang ada di lingkungan
Universitas Gadjah Mada, yaitu antara lain:
a. Perpustakaan Fakultas Ekonomi UGM terletakdi lantai 1 Sayap barat gedung FE UGM (atau
sebelah selatan gedung Magister Sains)
b. Perputakaan Jurnal dan Majalah berada di lantai 1 sebelah Timur Gedung Program Magister
Sains UGM. Perpustakaan ini menyediakan berbagai jurnal, majalah dan referensi, baik
yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing dan dilengkapi dengan CD-Rom.
Tersedia 50 tempat duduk, dibuka setiap hari Senin-Sabtu dari pukul 07.00-16.00 WIB
c. Perpustakaan Unit II, Perpustakaan Pasca Sarjana dan Perpustakaan Program Magister
Manajemen Universitas Gadjah Mada

FASILITAS NON AKADEMIK
a. Ruang Tunggu Dosen
Sebelum memulai mengajar atau selesai mengajar para Dosen dapat memanfaatkan ruang
tersebut untuk istirahat sejenak dengan menikmati snack dan minuman yang telah disediakan.
b. Ruang Ibadah
Program menyediakan mushola untuk menjalankan ibadah sholat yang letaknya berada di
lantai 1.
c. Ruang Diskusi
Ruang ini disediakan bagi mahasiswa yang ingin melakukan diskusi, letaknya ada lt.2
d. Student Lounge dan Gazebo
Ruangan yang ada di lantai 1 ini untuk acara melepas lelah, berdikusi, berinteraksi dengan
mahasiswa yang lain dalam suasana santai.
e. Stationary Shop
Menyediakan beberapa keperluan mahasiswa dalam mendukung proses belajar mengajar.
Stationary shop terletak di dalam ruang Student Lounge.
f. Foto Copy
Foto copy ini letaknya berada di lantai 1 berdekatan dengan ruang student lounge sehingga
sangat membantu mahasiswa dalam memanfaatkan sarana ini.
g. Bank Mandiri
Guna memberikan kemudahan bagi para mahasiswa dalam hal pengurusan SPP, transfer, dan
tabungan, maka dapat menggunakan kantor kas Bank Mandiri yang ada di lantai 1.

MATAKULIAH MATRIKULASI

AKUNTANSI
1.
2.
3.
4.
5.

Statistika
Pengauditan II
Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Pengendalian Manajemen
Akuntansi Keuangan Menengah II

MANAJEMEN
1.
2.
3.
4.
5.

Statistika
Metode Kuantitatif
Manajemen dan Organisasi
Manajemen Keuangan
Manajemen Pemasaran

ILMU EKONOMI
1.
2.
3.
4.

Teori Ekonomi Mikro
Teori Ekonomi Makro
Matematika
Statistik

