
ARAHAN TENTANG CARA MEMPELAJARI DAN MEMANFAATKAN INFORMASI DALAM 

KATALOG, KALENDER AKADEMIK, DAN LAMAN UT 

Katalog UT 

 Katalog merupakan pedoman dan acuan bagi mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di UT serta bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

  Dalam mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa harus mengacu pada Katalog UT terbaru 

yang  dapat diakses melalui laman: www.ut.ac.id pada menu  “INFORMASI MAHASISWA, sub 

menu KATALOG & FORMULIR”. 

 Setiap program mengacu pada dua jenis Katalog, yaitu Katalog Sistem Penyelenggaraan dan 

Katalog Kurikulum.  

 Katalog Sistem Penyelenggaraan merupakan acuan bagi mahasiswa dalam: 

 Mengetahui sistem belajar di UT; 

 Melakukan registrasi dan membayar biaya pendidikan;  

 Memesan bahan ajar; 

 Mendaftar dan mengikuti tutorial, praktik, dan praktikum;   

 Mengikuti ujian; 

 Mengetahui persyaratan kelulusan;  

 Mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan alumni; serta 

 Mengetahui Status Akreditasi Program Akademik 

 Dll. 

 Katalog Kurikulum Program Studi memberikan informasi tentang: 

 Jurusan dan Program Studi setiap Fakultas 

 Visi, Misi, Tujuan dan Capaian Pembelajaran setiap Program Studi 

 Struktur Kurikulum Program Studi yang berisi: 

  Kode dan Nama dan SKS Matakuliah; 

 Waktu Ujian; 

  Bahan Ajar yang digunakan;  

 Status Tutorial, Praktik dan Praktikum Mata Kuliah; serta 

 Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir Program (TAP) 

 

Kalender Akademik 

 Kalender Akademik memuat informasi tentang waktu (batas awal dan/atau akhir) kegiatan 

akademik setiap semester dalam satu tahun akademik yang dipakai sebagai acuan bagi 

mahasiswa dan semua pihak yang berkepentingan. 

 Kalender akademik memuat batas waktu: 

 Pendaftaran mahasiswa baru 

 Registrasi matakuliah 

 Pembayaran biaya pendidikan 

 Pelaksanaan tutorial tatap muka dan online 

 Ujian online dan UAS 

 Pengumuman hasil ujian 

 Penetapan kelulusan 

 Wisuda 

 Dll. 

 Agar tidak tertinggal dalam mengikuti kegiatan akademik UT, mahasiswa harus 

memperhatikan jadwal setiap kegiatan yang akan diikuti. 

http://www.ut.ac.id/


 Kalender Akademik UT terbaru dapat diakses melalui laman UT: www.ut.ac.id pada menu  

“INFORMASI MAHASISWA sub menu KALENDER AKADMIK”. 

 

 

Laman UT: 

 Laman UT www.ut.ac.id merupakan sumber informasi online UT terlengkap. 

 Mahasiswa dapat mencari informasi melalui laman UT mengenai hal-hal berikut. 

 Informasi Mahasiswa yang mencakup: Biaya Pendidikan, Katalog dan Kalender 

Akademik, OSMB, Bimbingan Belajar dll.  

 Informasi Akademik dan Non Akademik setiap fakultas 

 UT Online yang meliputi: Registrasi Online, Toko Buku Online, Layanan Pembelajaran 

Online, Ujian Online, dll. 

 Fasilitas UT termasuk Alamat UPBJJ 

 Dan masih banyak  informasi lainnya tentang UT yang dibutuhkan mahasiswa dan 

masyarakat umum. 

 Semua informasi yang Anda butuhkan sudah tersedia pada Laman UT, silakan Anda 

mengaksesnya sebelum bertanya kepada orang lain. 

 

 

UT Wadah Pribadi Mandiri! 

 

“Kemandirian dan Ketekunan akan menuntun Anda 

menuju Kesuksesan”. 

http://www.ut.ac.id/
http://www.ut.ac.id/

