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                     Proyek
Studi Independen

Apa Itu

Proyek Studi Independen merupakan salah satu 

program MB-KM UPN “Veteran” Jawa Timur yang 

dapat mewadahi minat dan keinginan mahasiswa 

untuk mewujudkan karya besar dari ide yang inovatif 

berupa produk, sistem, model, software, atau 

kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan 

persoalan masyarakat, lingkungan, industri, atau 

pemerintah, yang dilombakan di tingkat nasional 

maupun internasional. 

Idealnya, Proyek Studi Independen dijalankan untuk 

menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah 

diambil oleh mahasiswa. Perguruan Tinggi atau Fakultas 

juga dapat menjadikan Proyek Studi Independen untuk 

melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal 

perkuliahan, namun masih termasuk dalam pemenuhan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari Program Studi. 

Kegiatan Proyek Studi Independen  dapat dilakukan dalam 

bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.



Persyaratan & Panduan Umum

Bagi Mahasiswa

Peserta adalah mahasiswa aktif 
UPN “Veteran” Jawa Timur 

(tidak sedang cuti)

Mahasiswa dapat mengajukan 
konversi mata kuliah dengan Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

yang selaras dengan program

Mahasiswa secara penuh waktu 
melaksanakan seluruh rangkaian 
kegiatan dengan baik di lokasi 

mitra penyelenggara

Mahasiswa dapat memperoleh 
izin untuk melakukan kegiatan 
akademik tertentu, melalui 
kesepakatan dengan pihak mitra.

Wajib melakukan bimbingan 
kepada pembimbing internal 
(dosen di Program Studi) dan 
pembimbing lapangan (pihak 

mitra).

Mahasiswa sudah 
menempuh minimal 

90 SKS

90



Mahasiswa dapat mengusulkan 
Proyek Studi Independen 
menjadi Satuan Kredit Poin 
Mahasiswa (SKPM) setelah 
diverifikasi dan disetujui oleh 
tim MB-KM tingkat Fakultas 

maupun Program Studi. 

Mahasiswa melaporkan 
kegiatan Proyek Studi 

Independen  dalam bentuk 
laporan

Mahasiswa wajib mencantumkan 
UPN “Veteran” Jawa Timur selama 
pelaksanaan proyek dan jika 
mendapatkan atau menghasilkan 
Hak Kekayaan Intelektual dari 
pemerintah wajib mencantumkan 
nama UPN “Veteran” Jawa Timur.

Lo re m 

Konversi Mata Kuliah ?
Apakah Bisa Bisa Banget

Konversi Mata Kuliah dapat dilakukan pada 
semester depan setelah kegiatan proyek studi 
independen selesai 

Konversi Mata Kuliah dapat dilakukan pada 
semester yang sama dengan berjalannya  
kegiatan Proyek Studi Independen selesai 

ATAU

SK
PM



Mahasiswa Konsultasi 
& Pembekalan oleh 
dosen wali / dosen 

pembimbing

Mahasiswa mendaftar 
program  merdeka 

belajar : Proyek 
Independen

Menyusun proposal 
dinilai oleh tim penguji 
yang dibentuk oleh PT Lulus Seleksi

Penilaian proposal & 
rekognisi mata kuliah 
oleh prodi sekaligus 
menugaskan dosen 
pembimbing / Mentor

Program Studi 
Independen : 1 atau 
2 semester (setara 
20 / 40 sks). Waktu 

6 bulan - 1 tahun. 
Didampingi dan 
dievaluasi dosen 

pembimbing

Monitoring dan 
Evaluasi dilakukan oleh 

dosen pembimbing
Penilaian

Konversi  nilai dan 
pengakuan SKS 

dilakukan oleh prodi/ 
PT Pengusul.

100

Kasubag Admik 
menerima hasil 

Ekuivalensi dari prodi 
dan diinput ke Siamik

Dilaporkan ke PDDikti 
pengakuan SKS

(Rekognisi Magang)

Alur Umum 
Program Proyek Studi Independen



SKEMA
PROGRAM

Sebuah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus 
berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra atau industri.

Mitra yang terlibat telah melalui proses seleksi oleh Kemdikbudristek dan dijamin 
bobot konversi sks serta serta sertifikasi yang diperoleh di akhir program. 

PROGRAM INI DAPAT BERUPA

Kursus Singkat BootcampKursus Daring Terbuka
Secara Besar-besaran

(MOOC)

PENDAFTARAN

Pendaftaran melalui 
web Kampus Merdeka 
(https://kampusmerd-
eka.kemdikbud.go.id/

Periode pendaftaran 
dilaksanakan 2 kali 
dalam setahun, yakni 
Periode 1: Januari 
dan Periode 2: Juli.

Mengunggah berkas: 
CV, Transkrip Nilai, 
Bukti Sertifikat 
Pendukung melalui  
web Kampus Merdeka.



START

FINISH

1. Mahasiswa mendaftar 
melalui platform 

Kampus Merdeka.

2. Memilih program yang 
tersedia (wajib konsultasi 
dengan dosen wali atau 

Program Studi).

3. Mitra melakukan seleksi 
peserta untuk setiap 

program.

5. Dosen wali atau tim akademik 
Program Studi melakukan telaah 

dan verifikasi.

7. Dosen wali menyetujui 
KRS/KPRS

6. Mahasiswa menerima hasil 
konversi dan melakukan pengisian 

KRS/KPRS.

4. Setelah dinyatakan diterima, ajukan 
permohonan konversi mata kuliah ke 

dosen wali / tim akademik Program Studi

8. Program Studi 
menetapkan dosen 

pembimbing internal

10. Selesai kegiatan, 
mitra memberikan nilai 

dan mahasiswa 
membuat laporan akhir.

11. Nilai dari mitra dapat 
digabung dan nilai dari 

dosen pembimbing untuk 
menjadi nilai akhir.

100%

9. Mahasiswa melaksanakan 
kegiatan dan melakukan 
pembimbingan dengan 

dosen pembimbing internal.

ALUR PELAKSANAAN

WAKTU PELAKSANAAN

Program dilaksanakan selama 1 Periode Februari - Juli

2 Periode Agustus - Januari



SKEMA
PROGRAM

Proyek Studi Independen Kerjasama adalah program pembelajaran di kelas yang 
diselenggarakan oleh mitra (Perguruan Tinggi baik di dalam maupun luar negeri 
ataupun DUDI). Syarat mitra yang terlibat adalah mitra yang telah memiliki kerja 

sama dengan UPN “Veteran” Jawa Timur.

PROGRAM INI DAPAT BERUPA

Kursus Singkat BootcampKursus Daring Terbuka
Secara Besar-besaran

(MOOC)

PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan melalui 
Bagian Kemahasiswaan BAKPK 
atau Bidang III (Kemahasiswaan 
dan Kerjasama) di Fakultas 
masing-masing.

Mahasiswa calon peserta 
melengkapi berkas pendaftaran 
sesuai persyaratan masing-
masing program.

KERJA SAMA



START

FINISH

1. Mitra menyampaikan 
jenis program dan 
rincian kegiatan.

2. Memilih program yang tersedia 
(wajib konsultasi dengan dosen 

wali atau Program Studi).

3. Mitra melakukan seleksi 
peserta untuk setiap 

program.

5. Dosen wali atau tim akademik 
Program Studi melakukan telaah 

dan verifikasi.

7. Dosen wali menyetujui 
KRS/KPRS

6. Mahasiswa menerima hasil 
konversi dan melakukan pengisian 

KRS/KPRS.

4. Setelah dinyatakan diterima, ajukan 
permohonan konversi mata kuliah ke 

dosen wali / tim akademik Program Studi

8. Program Studi 
menetapkan dosen 

pembimbing internal

10. Selesai kegiatan, 
mitra memberikan nilai 

dan mahasiswa 
membuat laporan akhir.

11. Nilai dari mitra dapat 
digabung dengan nilai dari 
dosen pembimbing untuk 

menjadi nilai akhir.

100%

9. Mahasiswa melaksanakan 
kegiatan dan melakukan 
pembimbingan dengan 

dosen pembimbing internal.

ALUR PELAKSANAAN

WAKTU PELAKSANAAN

Program dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kesepakatan dengan mitra 

selama minimun 3 bulan dan maksimum 6 bulan.  



SKEMA
PROGRAM

Untuk meningkatkan animo dan prestasi mahasiswa, sejumlah kegiatan kompetisi 
akademik dapat disetarakan dengan dengan proyek studi independen yang dapat 

dikonversi ke sejumlah mata kuliah. 

Kompetisi akademik yang dapat diakui sebagai Proyek Studi Independen adalah 
yang terdaftar oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) DIKTI. 

Konversi dari kegiatan kompetisi dapat dilakukan sebelum atau setelah 
pelaksanaan kegiatan

PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan dengan 
mengajukan proposal untuk mengikuti 
kompetisi melalui bidang III (Kemaha-
siswaan dan Kerjasama) di Fakultas 
masing-masing.

Periode pendaftaran mengikuti 
jadwal yang ditetapkan oleh 
masing-masing kompetisi sesuai 
panduan.

WAKTU PELAKSANAAN

Program dapat dilaksanakan setiap saat sesuai jadwal kompetisi yang 

diikuti selama minimun 3 bulan dan maksimum 6 bulan.  



START

FINISH

1. Mahasiswa mendaftar 
atau menyusun proposal 
awal mengikuti kegiatan 

kompetisi.

2. Program Studi 
menetapkan dosen 

pembimbing internal

3. Dosen pembimbing atau 
tim admik Program Studi 

melakukan telaah dan 
verifikasi

5. Dosen wali menyetujui 
KRS/KPRS.

7. Selesai kegiatan, 
mahasiswa membuat 

laporan akhir.

6. Mahasiswa melaksanakan 
kegiatan dan melakukan 

pembimbingan dengan dosen 
pembimbing internal.

4. Mahasiswa menerima hasil konversi 
dan melakukan pengisian KRS/KPRS.

8. Dosen pembimbing 
memberikan nilai akhir 
(dapat menyesuaikan 

dengan capaian.

ALUR PELAKSANAAN

PENYELARASAN MATA KULIAH

Dapat dikonversi dalam 
mata kuliah PKL/KKP

Dapat dikonversi dalam 
mata kuliah KKN

Dapat dikonversi dalam satu atau 
beberapa mata kuliah Program 

Studi (inti atau non inti) 

di akhir semester dengan 
ketentuan terdapat kegiatan 
(proyek akhir / yang sejenis) 
yang menghasilkan luaran 
seperti pada kegiatan 
PKL/KKP reguler dengan 
lama kegiatan minimal setara 

dengan 2 SKS/semester.

dengan bergantung pada 
kebijakan konversi khusus 

yang berlaku pada 
masing-masing Program 

Studi. 

di akhir semester dengan ketentuan 
terdapat kegiatan yang bersifat 
mendampingi / membantu sekelom-
pok masyarakat untuk menyelesaikan 
permasalahan melalui latar belakang 
Program Studi mahasiswa dengan 
lama kegiatan minimal setara dengan 

2 SKS/semester.



Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, 
Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294.


