
TATA TERTIB 

PESERTA UJIAN SEMESTER (OFFLINE) 

 

1. Peserta Ujian wajib datang 10 menit sebelum pelaksanaan ujian dengan membawa Kartu Ujian 
yang berlaku sebagai persyaratan mengikuti ujian semester. 

2. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai jaket, kaos 
tanpa kerah, sandal, anting-anting untuk pria) dan dilarang merokok serta membawa senjata 
tajam, barang terlarang lainnya di dalam ruang ujian. 

3. Peserta Ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada instruksi dari pengawas ujian. 
4. Peserta Ujian menempati kursi ujian sesuai nomor urut/absen ujian yang ditempel di depan ruang 

ujian dan akan diatur oleh pengawas ujian yang bertugas. 
5. Peserta Ujian yang datang terlambat melebihi waktu toleransi keterlambatan ujian (15 Menit) 

harus menunjukan Surat Ijin Masuk Ruang Ujian yang diterbitkan Panitia Ujian melalui Bagian 
Perkuliahan, Gedung FMIPA UII lantai 3. 

6. Peserta Ujian yang datang terlambat lebih dari 30 Menit tidak diperkenankan mengikuti ujian. 
7. Peserta Ujian diwajibkan membawa pelengkapan ujian (alat tulis, kalkulator, alas ujian dll) sendiri 

dan tidak diperbolehkan meminjam perlengkapan ujian selama ujian berlangsung. 
8. Peserta Ujian tidak diperkenankan membawa buku catatan kuliah dan sejenisnya di dalam ruang 

ujian selama pelaksanaan ujian kecuali pada ujian-ujian yang bersifat Open Book (boleh buka 
buku). 

9. Apabila teknis pengerjaan soal ujian menggunakan komputer di ruang ujian (ruang kelas), maka 
masing-masing peserta ujian wajib membawa laptop. 

10. Peserta Ujian diharap mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan ujian dari Bpk/Ibu Dosen baik 
offline atau online. 

11. Peserta Ujian tidak diijinkan meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun kecuali menyatakan 
mengundurkan diri atau telah selesai mengerjakan soal ujian. 

12. Peserta Ujian dapat meninggalkan ruang ujian apabila ujian telah berlangsung 30 menit dan wajib 
menyerahkan semua berkas ujian kepada pengawas ujian. 

13. Peserta Ujian wajib mengisi presensi ujian dan menyerahkan lembar jawab ujian sebelum 
meninggalkan ruang ujian. 

14. Peserta Ujian dilarang membawa segala jenis alat komunikasi selama ujian berlangsung. 
15. Selama Ujian berlangsung peserta ujian wajib menjaga kebersihan dan kesopanan serta mengikuti 

seluruh tata tertib ujian. 

Yogyakarta, 11 Mei 2022 
Dekan, 
 

 

Prof. Riyanto, M.Si., Ph.D. 

 


