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1. PENDAFTARAN UJIAN  

Untuk menjadi peserta ujian, mahasiswa diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada panitia 

sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut:  

 

1. Waktu dan tempat pendaftaran dapat dilihat pada pengumuman yang telah diumumkan 

sebelumnya. 

2. Persyaratan Pendaftaran,  

 Buku PA lengkap, sebanyak 1 exemplar (tidak dijilid). 

 Jurnal, sebanyak 1 exemplar (tidak dijilid). 

 Lembar persetujuan dari Dosen Pembimbing 1 dan 2  

 Lembar Monitoring  

 Lembar revisi pada saat ujian proposal 

 Semua persyaratan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

3. Bagi Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan waktu pendaftaran, 

maka mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian PA untuk periode yang telah ditentukan dan 

hanya diijinkan mengikuti ujian susulan dengan nilai maksimum B. 

 

2. SEBELUM UJIAN DIMULAI 

1. Sehari sebelum pelaksanaan ujian, mahasiswa sudah harus mengetahui jadwal (waktu dan 

tempat) ujian akan dilaksanakan. 

2. Mahasiswa harus mempersiapkan dokumen ujian, meliputi : 

 Jurnal (5 exemplar) 

 Buku PA, tidak perlu dijilid (5 exemplar) 

 Lembar revisi pada saat ujian Proposal PA  (5 exemplar) 

 Refferensi yang diperlukan, seperti  : Jurnal, paper dll 

 Alat tulis untuk mencatat saran dan revisi dari penguji 

3. Mahasiswa harus datang ke lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dimulai, dengan 

menggunakan pakaian : baju putih lengan panjang, rok hitam (untuk mahasiswi) dan 

celana panjang dan dasi hitam (untuk mahasiswa). 
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4. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus sudah menyimpan file presentasi pada computer 

di ruang ujian yang telah ditentukan.  

 

3. SELAMA UJIAN BERANGSUNG 

1. Mahasiswa dilarang memasuki ruang ujian sebelum mendapat ijin dari panitia pelaksana 

ujian. 

2. Setelah dipersilahkan masuk ruang ujian, mahasiswa harus sudah membawa dokumen 

ujian seperti yang telah ditentukan pada point 2.2. 

3. Selama ujian berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil dokumen berupa 

apapun yang berada diluar ruang ujian. 

4. Setelah memasuki ruang ujian, mahasiswa tidak diperkenankan memulai presentasi 

sebelum dipersilahkan oleh dosen pembimbing. 

5. Mahasiswa harus mempresentasikan PA dalam bahasa Inggris secara baik dan 

benar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

6. Mahasiswa diwajibkan menjawab semua pertanyaan dosen penguji menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris. 

7. Mahasiswa diwajibkan mencatat semua saran dari dosen penguji pada lembar revisi yang 

telah disediakan. 

8. Bagi mahasiswa yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka dianggap 

tidak mengikuti ujian. Dan kepadanya hanya akan diijinkan mengikuti ujian pada ujian 

susulan dengan nilai maximum B. 

 

4. SETELAH UJIAN SELESAI 

1. Setelah ujian dinyatakan selesai oleh dosen pembimbing, mahasiswa harus menutup file 

presentasi serta membereskan semua dokumen ujian yang digunakannya. 

2. Sebelum meninggalkan ruang ujian, mahasiswa harus menandatangani lembar absensi dan 

berita acara ujian presentasi terlebih dahulu. 

3. Setelah diijinkan oleh panitia, mahasiswa boleh meninggalkan tempat ujian 

 

5. UJIAN DEMO 

1. Mahasiswa yang mengikuti ujian Proyek Akhir diwajibkan mendemokan alat/software 

yang dikerjakan kepada seluruh dosen penguji. 

2. Waktu demo ditentukan menyusul, setelah ujian lisan. 

3. Nilai demo diberikan oleh dosen penguji setelah melihat alat/software yang didemokan, 

dan dikumpulkan untuk dijumlahkan dengan nilai ujian lisan. 

4. Mahasiswa yang tidak mendemokan alat/software nya maka nilai hasil ujian PA tidak 

dikeluarkan. 

5. Tempat demo ditentukan sendiri oleh penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. 

6. Selama mengerjakan demo, mahasiswa wajib memakai pakaian sebagaimana pakaian 

untuk mengikuti ujian PA lisan. 
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6. SETELAH REVISI 

 

1. Buku PA  dan makalah/jurnal yang telah direvisi, dikumpulkan bersama dengan 

scan lembar revisi yang telah ditanda tangani persetujuannya oleh semua dosen 

penguji dan pembimbing. 

2. Keduanya dikumpulkan bersama-sama satu kelas dalam 1 CD/Flashdisk. 

Dikumpulkan ke panitia  ujian PA selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian PA 

dilaksanakan.  

 

SANKSI :  

Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib tersebut diatas, maka hasil ujian akan dibatalkan 

dan dianggap tidak lulus.  

      

 Surabaya, 10 Januari 2018, 
   Kaprodi Sarjana Terapan (D4) Teknik Telekomunikasi, 
 Akuwan Saleh, S.ST, M.T   
 NIP. 19671123 198902 1001 

 

 

 


