PROGRAM GELAR GANDA
I. PENDAHULUAN
RASIONAL
Selaras dengan perkembangan lembaga yang telah mengalami perluasan mandat,
maka mahasiswa dimungkinkan memperoleh 2 gelar kesarjanaan dalam satu jurusan (gelar
kesarjanaan dalam bidang kependidikan Biologi dan bidang Biologi). Program Gelar Ganda
adalah program yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk memiliki dua gelar yaitu gelar
kependidikan dan non kependidikan. Gelar ganda dapat diperoleh baik melalui program S-1
kependidikan maupun program S-1 non kependidikan . Progranm Gelar Ganda ini
memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berprestasi tinggi dapat berpeluang untuk
memanfaatkan prestasi untuk memperoleh 2 keahlian yang mempermudah mahasiswa
mengaplikasikan keahliannya dalam masyarakat. Untuk memperlancar mahasiswa dalam
menempuh program jalur ganda perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan di tingkat
Jurusan.
TUJUAN
1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki 2 bidang keahlian yaitu bidang
kependidikan biologi dan bidang biologi
2. Memperpendek waktu perolehan 2 gelar kesarjanaan
II. ALUR PEMROSESAN
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
1. Mahasiswa telah memperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS
2. IPK  2, 50
3. Lama studi pengambil gelar ganda paling lama 16 semester terhitung mulai terdaftar
sebagai mahasiswa U.M. bagi masukan SMU/SMK.
4. Beban studi tambahan untuk memperoleh gelar ganda berkisar 36 –55 SKS (tergantung
program studi). Untuk mahasiswa non pendidikan maka harus mengambil matakuliah
kependidikan kelompok MKB dan MPB. Mahasiswa kependidikan harus mengambil
matakuliah non kependidikan kelompok MKB dan MPB sesuai dengan minat keahlian.
5. Mahasiswa yang mengambil program gelar ganda wajib membayar biaya pendaftaran
dan sumbangan program gelar ganda yang telah ditentukan Mengikuti tarif tahun
akademik pada saat mehasiswa mengambil gelar ganda).
6. Besarnya SPP per semester cukup dibayar untuk salah satu program studi yaitu sesuai
dengan beban SPP yang berlaku bagi mahasiswa yang bersangkutan.
PEMROSESAN
1. Mahasiswa membayar biaya pendaftaran dan sumbangan program Gelar Ganda di Bank
BNI CAPEM U.M.
2. Mahasiswa melakukan registrasi administrasi di Subag Registrasi dan Statistik
BAAKPSI.
3. Registrasi akademis di Fakultas MIPA
4. Pengambilan matakuliah per Semester dilakukan di Jurusan Biologi (Jurusan dan
Penasehat Akademik)
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Ketentuan Umum
1. Mahasiswa telah memperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS
2. IPK  2, 50
3. Lama studi pengambil gelar ganda paling lama 16 semester terhitung
mulai terdaftar sebagai mahasiswa U.M. bagi masukan SMU/SMK.
4. Beban studi tambahan untuk memperoleh gelar ganda berkisar 36 –55
SKS (tergantung program studi). Untuk mahasiswa non pendidikan maka
harus mengambil matakuliah kependidikan kelompok MKB dan MPB.
Mahasiswa kependidikan harus mengambil matakuliah non kependidikan
kelompok MKB dan MPB sesuai dengan minat keahlian.
5. Mahasiswa yang mengambil program gelar ganda wajib membayar biaya
pendaftaran dan sumbangan program gelar ganda yang telah ditentukan
Mengikuti tarif tahun akademik pada saat mehasiswa mengambil gelar
ganda).
6. Besarnya SPP per semester cukup dibayar untuk salah satu program studi
yaitu sesuai dengan beban SPP yang berlaku bagi mahasiswa yang
bersangkutan
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1. Mahasiswa telah memperoleh sekurang-kurangnya 110
SKS
2. IPK  2, 50
3. Mahasiswa membayar biaya pendaftaran dan sumbangan
program Gelar Ganda di Bank BNI CAPEM U.M.
4. . Mahasiswa melakukan registrasi administrasi di Subag
Registrasi dan Statistik BAAKPSI.
5. Registrasi akademis di Fakultas MIPA
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Menyusun jadwal perkuliahan kependidikan dan
perkuliahan non kependidikan kelompok MKB dan MPB
Mengumumkan jadwal perkuliahan
1. Mahasiswa memprogram matakuliah kelompok MKB
dan MPB secara online
2. Mahasiswa mengikuti perkuliahan MKB dan MPB

1. Mahasiswa mengikuti ujian tengah semester matakuliah
kelompok MKB dan MPB
2. Mahasiswa mengikuti ujian akhir semester matakuliah
kelompok MKB dan MPB
3. Mahasiswa memprogram skripsi (mahasiswa dari non
kependidikan menyusun skripsi pendidikan, mahasiswa
dari kependidikan menyusun skripsi non
kependidikan/murni)
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