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TATA TERTIB  

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 
 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

 
1. Ujian Akhir  Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 diselenggarakan mulai tanggal  27 

Juni s/d  10 Juli 2018. 

2. Mahasiswa diharuskan hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai dengan membawa 

Kartu Ujian. Bagi yang terlambat, tidak diberikan perpanjangan waktu ujian. Dan Bagi yang 

terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian. Dan peserta ujian yang 

melanggar butir 2 (dua) (terlambat sebelum 30 menit), harap melapor ke dosen piket/ Bagian 

Administrasi Akademik. 

3. Selama Ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan keluar ruang ujian, dan yang 

keluar ruang ujian dianggap telah menyelesaikan ujiannya. 

4. Setiap mahasiswa wajib membawa perlengkapan ujian sendiri, tidak diperkenankan pinjam-

meminjam sesama peserta ujian. 

5. Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon selluler (HP), Laptop 

atau sejenisnya untuk menghitung, berkomunikasi dan mendengarkan musik (HP. dimatikan). 

6. Bagi peserta Ujian yang menyontek dan kerjasama dalam ujian berlangsung, peserta dianggap 

tidak mengikuti ujian dan akan ditulis dalam berita acara ujian untuk disampaikan ke dosen 

pengampu.  

7. Selama mengikuti ujian tidak diperkenankan membawa makanan/minuman kedalam ruang ujian. 

8. Bagi peserta ujian yang kehadiran kuliahnya kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti 

ujian. 

9. Bagi yang jadwal ujiannya bentrok, harap segera menghubungi Bagian Administrasi Akademik 

sebelum ujian yang bersangkutan dilaksanakan.  

10. Selama mengikuti ujian baik mahasiswa maupun mahasiswi diwajibkan mengenakan pakaian 

seragam Politeknik STMI Jakarta lengkap serta bersepatu Kecuali mahasiswa/i angkatan 

2017 yang belum mendapatkan seragam (harap memakai baju hitam putih) selama ujian 

berlangsung dan tidak diperkenankan memakai Jeans belel/sobek, sandal/selop.  

 

Bagi Mahasiswa/i yang tidak mematuhi ketentuan diatas tidak diperkenankan mengikuti Ujian 

Akhir Semester (UAS). 
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