
 
PEDOMAN MATA KULIAH STUDIUM GENERALE (SG) 

PROGRAM STUDI SAINS AKTUARIA 

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 

 

Studium Generale (SG) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di ITERA. SG dirancang 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai bidang yang sesuai dengan disiplin 

ilmu Program Studi (PS) maupun diluar PS. Kegiatan ini berupa kuliah umum yang mendatangkan 

pakar atau ahli di bidangnya yang berasal dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, pelaku industri, 

instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Mahasiswa PS Sains Aktuaria WAJIB mengambil mata 

kuliah ini. 

 

Ketentuan WAJIB Mata Kuliah SG sebagai berikut: 

1. Mengikuti minimal 14 kali SG dengan ketentuan 60% merupakan SG yang diselenggarakan oleh 

pihak internal ITERA. Perhitungan 60% mengikuti aturan pembulatan universal 

2. Mengisi form kendali SG pada laman https://at.itera.ac.id/kendali-sg, form berisi resume yang 

harus resume yang harus diupload ke laman tersebut. 

3. Berkas resume yang diupload harus berekstensi *.pdf dengan ukuran berkas maksimal 1 MB 

(Megabyte)  

4. Resume ditulis tangan (tidak diketik) dengan rapi dan dapat terbaca, pada kertas double folio 

bergaris minimal 1 halaman dengan format terlampir serta Wajib melampirkan bukti foto sesuai 

dengan ketentuannya 

5. Khusus untuk SG dengan kegiatan seminar online maka Wajib melampirkan print screen  kegiatan 

seminar online sebagai pengganti bukti foto serta Wajib melampirkan sertifikat atau bukti 

kehadiran via email 

6. Upload resume maksimal 7 hari setelah kegiatan SG dilaksanakan.  

7. Jika melewati batas yang telah ditentukan, maka diberikan sanksi pengurangan nilai sebesar 5 poin 

per hari dengan batas maksimal pengurangan nilai adalah 15 poin.  

8. Jika melewati batas waktu pengumpulan selama 10 hari maka resume tersebut tidak diterima dan 

tidak dinilai.  

9. Tidak diperkenankan untuk mengumpulkan seluruh resume di akhir semester. 

10. Komponen penilaian setiap resume SG, yaitu: 

a. Tata penulisan sesuai dengan KBBI (25%) 

b. Kelengkapan resume (25%) 

c. Kemampuan menyampaikan informasi/pengetahuan yang diperoleh dengan baik (30%) 

d. Kehadiran (20%) 

11. Terdapat ujian 1x untuk mengkonfirmasi wawasan/pengetahuan yang telah diperoleh selama 

mengikuti SG secara lisan. Mahasiswa akan dibagi kedalam dua kelompok ujian yang dilaksanakan 

di sesi UTS atau sesi UAS. 

12. Ketentuan ini mulai berlaku sejak ketentuan dipublikasikan. 

https://at.itera.ac.id/kendali-sg


 
Resume Studium Generale (SG) 

Program Studi Sains Aktuaria 

Institut Teknologi Sumatera 

 

Nama :  Tanda Tangan Panitia* 

NIM :   

 

TTD 

 

Nama Lengkap 

(NIP/NRK. …..) 

Hari/Tanggal Pelaksanaan SG :  

Hari/Tanggal Pengumpulan Resume :  

Tempat Pelaksanaan SG :  

Narasumber :  

Penyelenggara SG :  

Judul SG : 

Resume: 

 

 

(Tata penulisan sesuai dengan KBBI dan memuat informasi penting dari SG secara jelas) 

Lampiran: 

Foto* atau Print Screen** 

 

(Foto yang dilampirkan adalah foto selfi mahasiswa 

yang bisa menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut 

benar mengikuti SG pada hari tersebut dengan 

background banner kegiatan atau dengan 

narasumber SG). 

 

(Print screen yang dilampirkan harus bisa 

menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut benar 

mengikuti Seminar Online pada hari tersebut 

dengan background materi, peserta, ataupun 

narasumber Seminar Online). 

 

Sertifikat** atau Bukti kehadiran via 

email** 

 

(Untuk Seminar Online wajib melampirkan 

sertifikat/bukti kehadiran via email. Tetapi, 

jika sertifikat belum diberikan panitia dalam 

jangka waktu maksimal 7 hari dan tidak ada 

bukti kehadiran via email, maka dapat 

digantikan dengan bukti korespondesi 

dengan panitia terkait sertifikat. Dengan 

catatan bahwa pada saat ujian lisan, 

sertifikat tersebut dapat ditunjukkan). 

 

 Tempat, Tanggal dan Tahun 

 

TTD 

 

Nama mahasiswa 

NIM. 

Ket: 

*Untuk SG 

**Untuk Seminar Online 

 

 

 

 



 
UAS/UTS 

1. Relevansi SG yang diikuti dengan bidang ilmu Aktuaria 

2. Pengetahuan yang telah dimiliki dari kegiatan SG yang diikuti (mengkonfirmasi tujuan 

mk. SG) 

3. Kemampuan/kelancaran dalam menjawab pertanyaan 


