
r 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDlKAN 
Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta 57126 

Telp. (0271) 669124 Fax. 648939 

: It? I:> IUN27.02/PP/2014 

: Edaran tentang batas masa studi 
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Yth. Sdr. Mahasiswa 
Program Magister dan Doktor 
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Terkait ketentuan batas masa studi dalam Peraturan Rektor UNS nomor 6821UN27/HKl2013, 
tang gal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Magister dan 
Program Doktor; Bab VIII pasal 18, kami beritahukar: dengan hormat bahwa 

a. ayat (1) ; Masa studi program magister adalah 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam 
waktu yang lebih cepat dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester; 

b. ayat (2) ; Masa studi program doktor bagi mahasiswa lulusan magister sebidang ditempuh 
dalam waktu 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih cepat dan 
selama-Iamanya 10 (sepuluh), sedangkan bagi mahasiswa lulusan magister yang tidak 
sebidang ditempuh dalam 7 (tujuh) semester dan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih 
cepat dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester. 

Menyikapi masa transisi perpindahan pengelolaan Program Magister dan Doktor Kependidikan 
ke FKIP UNS sesuai ketentuan keputusan Rektor nomor 24IUN27/PP/2014, tang gal 02 Januari 
2014 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan 
oleh FKIP UNS, dan arahan dari Pembantu Rektor I melalui disposisi Kepala Biro Administrasi 
Akademik 17 Januari 2014 maka untuk kelancaran layanan administrasi akademik 

pembay~ran ,: qi 'l~~j't:i~R:~~J~~~b1igi~ :: Ilul:bas}swayang telah 
masih diberi kesempatan untuk segera menyelesaikan studi 

Pengajuan permohonan melalui Subbag Pendidikan FKIP UNS dengan melampirkan surat 
pernyataan sanggup memanfaatkan waktu dan kesempatan terse but secara optimal dengan 
berusaha keras untuk menyelesaikan kekurangan beban studi program S2/S3 paling lambat 
tanggal 31 Juli 2014. Surat ditandatangani Ybs diatas meterai dan diketahui Pembimbing I, 
Pembimbing II dan Ketua Program Studi terkait. 

Apabila ternyata dalam batas waktu perpanjangan masa studi yang diberikan tersebut, Yang 
bersangkutan belum dapat menyelesaikan kekurangan beban studi terse but maka dikenakan 
sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa 
Program Magister dan Doktor FKIP UNS. 


