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Hal: Mohon diizinhan ujian susulan WS MK
Kepada Yth
Bapak \ilakil Dekan I Fateta
Univensitas Andalas
PADAI\IG
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
BP
Jurusan/Prodi
Dosen Pembimbing/PA
memohon diberi Ujian Susulan UTS:

Mata Kuliah

Tgl dan Jam Ujian

UTS

:

Permohonan tersebut disampaikan berhubung saya tidak mengikuti ujian tersebut sesuai jadwal
UTS dengan alasan:
Sakit (surat keterangan sakit terlampir)
Mengikuti kegiatan atau acara yang diizinkan atau diberi surat tugas oleh Fakultas atau
Universitas (dokumen atau surat yang dimaksud terlampir)
Orang tua sakit keras atau meninggal dunia

n

D

tr

E

Alasan lain. Jelaskan

Demikianlah saya sampaikan. Atas perkenan Bapah saya ucapkan terimakasih.

Padang, ,
'

Diketahui oleh l)osen Pembimbing /PA

201...

Saya yang Bermohon

BP

Catatan:
I) Ujian susulan hanya diberikan tidaklebih dari satu minggu setelah jadwal WS berakhir
2) Di luar wakta tersebut, ujian susulan dapat diberikan jika terdapat alason yang kuat yang
dijelaslran secara tertulis dan diparaf oleh Dosen Pembimbing/PA
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Hal: Mohon diizinhan ujian susulan UAS MK
Kepada Yth
Bapak Wakil Dekan I Fateta
Universitas Andalas
PADANG
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
BP
Jurusan/Prodi
Dosen

Pembimbing/PA

memohon diberi

Mata

tljian Susulan UAS:

Kuliah

Tgl dan Jam Ujian

Dosen

:

:

UAS

:
:

Permohonan tersebut disampaikan berhubung saya tidak mengikuti ujian tersebut sesuai jadwal
UAS dengan alasan:
Sakit (surat keterangan sakit terlampir)
Mengikuti kegiatan atau acara yang diizinkan atau diberi surat tugas oleh Fakultas atau
Universitas (dokumen atau surat yang dimaksud terlampir)
Orang tua sakit keras atau meninggal dunia
Alasan lain. Jelaskan

tr
tr
tr
tr

Demikianlah saya sampaikan. Atas perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Padang, ,
Diketahui oleh Dosen Pembimbing /PA

Saya yang Bermohon

NIP

BP

2A1.

Catatan:
1) Ujian susulan hanya diberilran tidaklebih dari satu minggu setelah jadwal UAS berakhir
2) Di luar walAu tersebut, ujian susulan dapat diberikan jika terdapat alasan yang htot yang
dijelaslran secara tertulis dan diparaf oleh Dosen Pembimbing/PA

