PPROSEDUR PENDAFTARAN SKRIPSI
DAN UJIAN TAHAP AKHIR

Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Dan Ilmu Komunikasi
Unika Atma Jaya Jakarta

Alur Pendaftaran Penulisan Skripsi

Penasehat Akademik ( PA)
- Cek hasil studi (nilai) sebagai
bahan pertimbangan penulisan
skripsi
Mahasiswa
- Mengambil formulir Kebulatan studi di
sekretariat untuk cek nilai ke Penasehat
Akademik (PA) dan Kaprodi
- Mengambil formulir usulan skripsi ke sekretariat
dan diserahkan ke Kaprodi

Pembimbing Skripsi (PS)

- Menentukan dosen pembimbing
sekripsi
- Cek hasil studi (nilai) sebagai bahan
pertimbangan penulisan skripsi
- Persetujuan topik penelitian skripsi
-Menyetujui/mengesahkan usulan
penelitian/proposal skripsi
- Mulai melakukan bimbingan, minimal
8 X konsultasi

Petugas Sekretariat

- Menginformasikan kepada mahasiswa nama
Dosen pembimbing skripsi (PS)
- Menampung proposal skripsi yang telah
ditandatangani pembimbing skripsi (PS) dan
Kaprodi
- Membuat surat pengantar penelitian ke
lapangan, bila diperlukan

Alur Pendafaran Ujian Skripsi

Mahasiswa
Melakukan pendaftaran ke
sekretariat dengan membawa
berkas persyaratan ujian yang sudah
disetujui Wadek

Pembimbing Skripsi

- Mengecek berkas hasil penelitian
- Menyetujui skripsi untuk diujikan
dengan minimal 8 kali konsultasi
mulai dari judul skripsi s. d. siap
diujikan

.

Petugas Sekretariat

-Memeriksa berkas persyaratan ujian
- Mebuat SK Pelaksanaan Ujian Akhir
- Menginformasikan ke dosen penguji tentang jadwal ujian
- Mengirim berkas skripsi untuk ujian
- Menginformasikan jadwal ujian ke mahasiswa

- Mahasiswa melakukan ujian skripsi

Kaprodi

- Cek kebulatan studi
- Menentukan dosen penguji dan jadwal
- Menentukan dosen penguji dan jadwal

Persyaratan Administratif Pembuatan Ijazah
dan Transkip Akademik

* Membawa form kebulatan studi program studi oleh mahasiswa yang bersangkutan -2 lembar
asli dan foto copy
* Bukti pembayaran Ujian akhir Rp. 550.000, - 2 lembar asli dan foto copy
* Bukti pembayaran Pembuatan ijazah Rp. 250.000, - 2 lembar asli dan foto copy
* Terdaftar di myatma dengan status-skripsi / rencana bisnis dan telah menyelesaikan seluruh
kewajiban keuangan
* Foto copy ijazah SLTA dan sederajat -2 lembar
* Foto copy akte kelahiran – 2 lembar
* Foto copy Transkrip SKP – 2 lembar
* Foto copy TOEFL – 2 lembar
* Surat ganti nama/keterangan jika nama berbeda dengan sekarang
* foto copy updet data mahasiswa untuk proses ijazah – 2 lembar
* Form Lulusan yg sudah diketik dan ditempel foto ukuran 2 x 3 – 2 lembar
* Pas photo berwarna latar belakang biru (4x6: 4 buah dan (2x3: 5 buah)
- Pria
: memakai kemeja putih dan berdasi, sebaiknya memakai jas
- Wanita : Memakai blus putih

Tata Tertib Peserta Ujian
Tahap Akhir
Mahasiswa peserta ujian komprehensif, pada hari pelaksanaan ujianakhir harap memperhatikan
beberapa ketentuan sebagai berikut:
Berpakain sesuai ketentuan:
Pria
: Kemeja berdasi/hitam putih (lengan panjang).
Wanita
: Rok dan blues lengan panjang/blazer/hitam putih (sopan + sepatu tertutup)
* Peserta wajib hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian diruang tamu Sekretariat
FIABIKOM gedung C Lantai 1.
* Menandatangani daftar hadir ujian tahap akhir.
* Wajib Hadir pada pengumuman hasil ujian, setelah seluruh peserta pada hari/tanggal tersebut
diujikan, peserta diwajibkan berkumpul di ruang rapat dosen.

