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Yerilikasi Peserta Ujian Akhir Semester Gasal TA 2018n019

l.
2.
3.

Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester Gasal 2018/2[lg apabila namanya
tercantum pada presensi ujian.
Verifikasi mahasiswa peserta Ujian Akhir Semester Gasal ?A$nA$ adalah dengan
menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai pengganti kartu ujian (tidak perlu
melakukan prosedur nomor "3').
Bagi mahasiswa yang belum memiliki KTIvl/ KTM hilang, maka diwajibkan mengikuti
prosedur sesuai Surat Edaran Wakil Rektor I Nomor 19341A.28/BAA/)V2018 tentang
Verifikasi Kartu Ujian, yaitu:
a. Mahasiswa diwajibkan membawa print out kartu ujian (sudah ditempel pas foto
dan sridah ditanda tangan oleh mahasiswa) serta membawa print out Laporan
Keuangan Mahasiswa Semester Gasal T.A. 201812019 (diunduh dari SIA
masing-masing mahasiswa).
b. Print Out kartu ujian mahasiswa dapat di akses melalui SIA Mahasiswa dengan
menu JADWAL UJIAN.
c. Kartq ujian wajib ditempel foto formal dan berwama ukuran 3x4 terbaru, tidak
diizinkan foto selfi atau sejenisnya.
d. Print out Kartu Ujian dan Laporan Keuangan dikumpulkan di Tata Usaha (TU)
masing-masing program studi.
e. Kartu yang sudah sesuai aturan pembayaran akan diberi sternpel fakultas,
sedangkan kartu yang belum sesuai aturan pada nomor I akan dikembalikan ke
mahasiswa.

f.

Kartu ujian yang sudah diverifikasi oleh Tata Usaha (TU) wajib di bawa ketika
ujian dilaksanakan.
g. Apabila Kartu Ujian hilang maka mahasiswa mengulangi langkah nomor (a) s.d.
(e) untuk mendapatkan pengganti Karfu ujian yang baru.
Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian.
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