
  
 

 

SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI 

Nomor : F4/024/D/II/2022 

 

TENTANG 

KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAPTAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

Assalamu’alaikum w.w. 

Mengacu kepada Surat Edaran Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor : R.2/1/D/I/2022 

tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap TA 2021/2022, serta 

memperhatikan kondisi kekinian penyebaran Covid-19 yang belum mereda dan perlunya 

ikhtiar untuk menyelamatkan jiwa dan kemaslahatan bersama, Pimpinan Fakultas Psikologi 

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menetapkan : 

 

1. Proses pembelajaran di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 

2021/2022 menerapkan blended learning berupa kombinasi daring dan luring, teknis 

pelaksanaan diatur secara detail oleh Program Studi masing-masing; 

2. Pengaturan jadwal dan mata kuliah yang diselenggarakan secara daring dan luring 

dilakukan oleh Program Studi, dengan mempertimbangkan fasilitas dan pemenuhan 

protokol kesehatan (terlampir).  

3. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan bekerja di kantor dengan mekanisme yang diatur oleh 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan 

4. Kegiatan perkuliahan luring diatur sebagai berikut: 

a. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan luring 

harus dalam kondisi sehat, sesuai ketentuan protocol kesehatan yang berlaku; 

b. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan luring harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari 

orang tua/wali mahasiswa; 

c. Prodi memfasilitasi pembelajaran daring untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin 

dan persetujuan orang tua/wali mahasiswa. 

6. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dapat diselenggarakan secara daring, 

luring, blended, sesuai kebijakan prodi. Ujian Praktek dapat diselenggarakan secara luring. 

7. Mahasiswa yang berasal dari luar daerah, dimohon kesadarannya untuk melakukan 

karantina mandiri sebelum mengikuti perkuliahan luring (dibuktikan dengan membawa 

surat keterangan karantina mandiri yang dapat diakses di web https://fpsikologi.uad.ac.id/  
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8. Pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan melakukan evaluasi perkuliahan 

luring dan dapat mengambil kebijakan yang diperlukan. 

 

Surat Edaran ini akan ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan pandemi Covid-

19 secara regional dan nasional. 

 

Demikian Surat Edaran ini disampikan untuk menjadi perhatian. 

Wassalamu’alaikum w.w 

Yogyakarta, 21 Februari 2022 M 

Dekan, 

 
Elli Nur Hayati, M.P.H., Ph.D.  

NIY. 60050529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 1  :  Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi 

Nomor  :  F4/024/D/II/2022 

Tanggal : 21 Februari 2022  

 

 

KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PRODI PSIKOLOGI S-1 

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

 

1. Proses pembelajaran di Prodi S1 Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 

2021/2022 menerapkan blended learning berupa kombinasi daring dan luring. 

Perkuliahan luring dilakukan di Kampus 1 dan 3 dengan tatap muka terbatas; 

2. Mahasiswa mengunggah (upload) sertifikat vaksin dan surat izin orang tua melalui portal 

akademik pada saat KRS; bagi yang tidak divaksin karena : 

a. Alasan kesehatan, mengunggah surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat 

divaksin melalui portal akademik; 

b. Belum mendapatkan kuota vaksinasi, mengunggah surat pernyataan belum 

mendapatkan kuota vaksinasi; atau  

c. Penyebab lainnya, mengunggah surat pernyataan tidak bisa divaksin karena penyebab 

tersebut. 

3. Menunjukkan bukti hasil pemeriksaan negatif Swab Antigen/ Swab PCR yang masih 

berlaku  dan bukti selesai karantina bagi yang berasal dari luar DIY/luar negeri, sesuai 

peraturan protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat. 

4. Mahasiswa yang tidak diberikan izin dari orang tua dapat mengikuti pembelajaran secara 

daring. 

5. Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan luring sesuai dengan jadwal perkuliahan 

daring.  

6. Proses pembelajaran luring diatur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan luring harus dalam kondisi sehat; 

b. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan tatap muka terbatas harus sudah divaksin serta 

mendapatkan izin dari orang tua / wali. 

c. Perkuliahan blended learning dilaksanakan 7 pertemuan setiap kelas mata kuliah. Mata 

kuliah semester 4 dan 8 dilaksanakan sebelum UTS, sedangkan mata kuliah semester 

2 dan 6 dilaksanakan setelah UTS.  

d. Jumlah mahasiswa yang tatap muka maksimal sesuai dengan kapasitas ruang kuliah. 

Mahasiswa yang datang terlambat karena kelas telah penuh maka diminta mengikuti 

secara online.  



 

 

e. Wajib menggunakan masker dengan benar dan berstandar (bukan masker scuba    atau 

buff). 

f. Waktu pembelajaran luring untuk 1 SKS perkuliahan setara 40 menit dan praktikum 

maksimal 120 menit dan segera meninggalkan kampus ketika kuliah atau praktikum 

selesai; 

g. Praktikum minimal 50% dilaksanakan sebelum atau sesudah UTS secara blended 

learning atau offline. Peraturan praktikum akan disesuaikan dengan pengaturan 

praktikum dari laboratorium.   

h. UTS, UAS, ujian praktik, dan ujian tugas akhir dapat diselenggarakan secara online, 

offline, atau blanded. 

i. Setiap ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan dilengkapi dengan webcam dan 

aplikasi zoom meeting.  

j. Presensi perkuliahan dapat dilakukan secara online melalui portal mahasiswa 

7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Psikologi (+62 882-3346-3544). 

 

Yogyakarta, 21 Januari 2022 M 

Kaprodi Psikologi, 

 
Devi Damayanti, S.Psi., M.Psi.  

NIY. 60120726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 :  Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi 

Nomor  :  F4/024/D/II/2022 

Tanggal : 21 Februari 2022  

 

 

KETENTUAN PERKULIAHAN BLENDED LEARNING PRODI MAGISTER 

PSIKOLOGI PROFESI UAD SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022 

 

1. Proses pembelajaran di Magister Psikologi Profesii Universitas Ahmad Dahlan Semester 

Genap Tahun Akademik 2021/2022 menerapkan blended learning berupa kombinasi daring 

dan luring. 

2. Perkuliahan pada semester Genap 2021/2022 terdiri atas perkuliahan Blok PSD, Blok 

Intervensi, Blok Pendalaman dan Matakuliah Pilihan. 

3. Perkuliahan luring untuk Matakuliah Pilihan dilaksanakan 7 pertemuan sebelum UTS yaitu 

pada tanggal 14 Maret – 14 Mei 2022. Sedangkan perkuliahan daring untuk matakuliah 

pilihan dilaksanakan 7 pertemuan setelah UAS yaitu pada tanggal 30 Mei– 16 Juli 2022. 

4. Selama perkuliahan daring, mahasiswa tetap melaksanakan perkuliahan dari kota 

Yogyakarta untuk menjaga efektivitas proses pembelajaran dan kemudahan proses 

koordinasi. 

5. Perkuliahan Blok PSD, Intervensi dan Pendalaman dihimbau sedapat mungkin 

dilaksanakan secara full luring, namun tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi 

kesehatan baik Dosen atau Mahasiswa. 

6. Kegiatan perkuliahan luring diatur sebagai berikut: 

d. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan luring 

harus dalam kondisi sehat, sesuai ketentuan protocol kesehatan yang berlaku; 

e. Waktu pembelajaran luring untuk 1 sks perkuliahan Matakuliah Pilihan  setara 50 

menit, sedangkan waktu pembelajaran luring untuk 1 sesi perkuliahan blok  setara 110 

menit; 

f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan luring sudah harus vaksin dan harus mendapatkan 

ijin dan persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa. Mahasiswa mengunggah (upload) 

sertifikat vaksin dan surat izin orang tua melalui portal akademik pada saat KRS; 

g. Presensi kehadiran Dosen dan Mahasiswa pada perkuliahan matakuliah pilihan baik 

daring maupun luring dilakukan melalui portal masing-masing Dosen dan Mahasiswa. 

Adapun pengisian realisasi mengajar oleh Dosen dilakukan melalui google spreadsheet 

yang telah disediakan oleh Prodi; 

 

 



 

 

 

h. Presensi kehadiran Mahasiswa pada perkuliahan matakuliah blok baik daring 

maupun luring dilakukan melalui portal masing-masing Mahasiswa. Adapun pengisian 

realisasi mengajar oleh Dosen dilakukan melalui google spreadsheet yang telah 

disediakan oleh Prodi. 

7. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Blok, Ujian Praktek 

Kerja Profesi Psikologi (PKPP) dan Ujian Tesis  dapat diselenggarakan secara daring, luring 

atau blended.  

8. Mahasiswa yang memiliki riwayat perjalanan perjalan ke luar kota Yogyakarta baik 

sebelum dan selama proses pembelajaran berlangsung, dimohon kesadarannya untuk 

melakukan swab antigen dan karantina mandiri sebelum mengikuti perkuliahan luring 

(dibuktikan dengan membawa surat keterangan karantina mandiri yang dapat diakses di 

web https://fpsikologi.uad.ac.id/). 

9. Kaprodi Magister Psikologi Profesi Universitas Ahmad Dahlan melakukan evaluasi 

perkuliahan luring secara berkala dan dapat mengambil kebijakan yang diperlukan sesuai 

dengan pertimbangan protokol kesehatan dosen dan mahasiswa. 

 

Yogyakarta, 21 Januari 2022 M 

Kaprodi Magister Psikologi 

Profesi, 

 
Dr. Siti Urbayatun, M,Si,  

NIY. 60010242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 :  Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi 

Nomor  :  F4/024/D/II/2022 

Tanggal : 21 Februari 2022  

 

 

KETENTUAN PERKULIAHAN BLENDED LEARNING PRODI MAGISTER 

PSIKOLOGI SAIN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022 

 

1. Proses pembelajaran di Prodi Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Tahun 

Akademik 2021/2022 menerapkan blended learning berupa kombinasi daring dan luring. 

Perkuliahan luring dilakukan di Kampus 2  dengan tatap muka terbatas; 

2. Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan luring sesuai dengan jadwal perkuliahan daring.  

3. Proses pembelajaran luring diatur sebagai berikut : 

a. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa  yang melaksanakan perkuliahan 

luring harus dalam kondisi sehat, sesuai dengan ketentuan protocol Kesehatan 

yang berlaku. 

b. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan luring harus mendapatkan izin dari orang 

tua / wali mahasiswa. 

c. Perkuliahan blended learning dilaksanakan 7 pertemuan setelah Ujian Tengah 

Semester (UTS).  

d. Jumlah mahasiswa yang tatap muka maksimal sesuai dengan kapasitas ruang 

kuliah.  

e. Wajib menggunakan masker dengan benar dan berstandar (bukan masker scuba    

atau buff). 

f. Waktu pembelajaran luring untuk 1 SKS perkuliahan setara 40 menit dan 

praktikum maksimal 120 menit dan segera meninggalkan kampus ketika kuliah 

atau praktikum selesai. 

g. Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, ujian praktik, seminar proposal, 

seminar hasil dan ujian skripsi  dapat diselenggarakan secara online, offline, 

atau blanded. 

 

 

 

 



 

 

h. Mahasiswa yang berasal dari luar daerah, dimohon kesadarannya untuk 

melakukan karantina mandiri sebelum mengikuti perkuliahan luring 

(dibuktikan dengan membawa surat keterangan karantina mandiri yang dapat 

diakses di web https://fpsikologi.uad.ac.id/) 

i. Setiap ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan dilengkapi dengan 

webcam dan aplikasi zoom meeting.  

j. Presensi perkuliahan dapat dilakukan secara online melalui portal mahasiswa.  

 

Yogyakarta, 21 Januari 2022 M 

Kaprodi Magister Psikologi Sain, 

 

 

 

Dr. Nina Zulida Situmorang, M.Si.   

NIY. 60150848 

 


