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PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (T/BKM)

Berkaitan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang meliptit E hal yaitu:

l. Perhrkaran mahasiswa merdeka
2. Kampusmengajar
3. Magang
4. studi independent bersertifikat
5. Penelitian/Riset
6. Kegiatan wirasusaha

7- membangundesa
8. Proyekkemanusiaan

Maka pada tanggal 7 Agustus 2021, pimpinan F-akultas dan Ketua Program Studi melaksanakan
ppat kogrdinasi,-dan perlu menyampaikan beberapa hal ke seluruh civitas akademika di
lingkungan fakultas Teknik Uni-ye.rsitas Bengkulu, sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan mengikuti aktifitas MBKM dalam skema apapun hanrs
mengkonsultasikan kegiatan tersebut sejak dari awal proses pendaftaran untuk mendapatkan

ijin tertulis dari Program Studi.
2. Proses persetujuan aktifrtas MBKM dalam bentuk rekognisilpenyetaraan, dan/atzu transfer

nilai dan/atau SKPI dilakukan sejak dari awal proses pendaftanm MBKM.
3. Matrasiswa yang mengikuti aktifrtas kegiatan MBKM yang tidak sesuai dengan ketentuan

pada point 1 dan point 2 maka aktifitas MBKM tersebut tidak dapat diakui sebagai aktifitas
akademih baik rekognisi/penyetaraan, transfer nilai ataupun SKPI.

4. Tim rekognisi/penyetaraan, transfer nilai ataupun SKPI masing masing prodi melekat pada
kaprodi dan semua dosen dalam lingkungan Prodi tersebut.

5. Hasil rekognisi/penyetaraan" tansfer nilai ataupun SKPI masing masing prodi diajukan ke
Fahltas pada saat masa penginputan nilai akfiir semester dan selambat lambatnya pada masa
pengisian KRS untuk semester berikutnya

6. Ajuan dari Program studi berkaitan dengan Point 5, selanjuhya akan diinput ke dalam
SIAKAD untuk kategori rekognisi/penyetara:ln, dan tansfer nilai. Se.dangkan untuk SKPI
akan diberikan sertifikat dari dekan kepada mahasiswa bersamaan dengan yudisium
mahasiswa yang bersangkutan.

- 7. Untuk dapat diajukan sebagai sertifikat SKPI, maka dokumen dokumen pendukung untuk
pngajuan SKPI tersebut berupa bukti aktifitas kegiatanMBKMharus di ajukankembali oleh
mahasiswa yang bersangkutan pada saat pendaftaran yudisium.

8. Bagi mahasiswa yang sudatr diterima ataupun sedang dalam proses seleksi progam MBKM
pada Semester Ga.qiil 2021D022, diwajibkan segera mengkonsultasikan ke Kaprodi masing
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masing guna mendapat persetujuan

t4KuLt

NrP 19761 103200501 I 007


