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Peserta ujian harus mematuhi tata tertib ujian sebagai berikut:  
 
 
  1. Peserta ujian harus membawa dan dapat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa serta 

Kartu Ujian Akhir Semester Genap T.A.  2015/2016; 
  2. Peserta yang tidak membawa Kartu Ujian tidak boleh mengikuti ujian; 
  3.   Peserta ujian yang datang keruangan ketika lembar soal dan lembar ujian telah dibagikan  

dinyatakan terlambat dan harus meminta surat keterlambatan kepada pengawas yang 
diteruskan kepada koordinator ujian untuk dapat diijinkan atau tidak diijinkan mengikuti 
ujian; 

  4. Peserta ujian sudah berada di ruangan ujian 15 menit  sebelum ujian dimulai; 
  5.   Peserta ujian harus duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi pada kartu ujian; 
  6.   Peserta ujian hanya boleh membawa alat-alat tulis di tempat ujian; 
  7. Peserta ujian harus meletakkan tas, buku-buku dan alat komunikasi di ruangan bagian 

depan serta dilarang membawa dan mengaktifkan alat komunikasi; 
  8. Peserta ujian harus mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar pada lembar 

jawaban; 
  9. Ujian yang diselenggarakan dengan sistem open book mahasiswa hanya boleh 

menggunakan hard copy, dilarang menggunakan laptop dan alat komunikasi apapun; 
10. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir ujian, sebagai bukti telah mengikuti ujian; 
11. Peserta ujian dilarang bekerja sama dalam menjawab soal-soal ujian;  
12. Peserta ujian dalam mengerjakan soal dilarang melampui batas waktu yang diberikan; 
13.   Peserta ujian diperbolehkan meminta kertas ujian tambahan dengan ketentuan hanya 

untuk menambah atau mengganti lembar jawaban; 
14.   Peserta ujian yang meminta kertas ujian tambahan untuk mengganti lembar jawaban, 

harus menyerahkan lembar jawaban yang tidak terpakai kepada pengawas; 
15.   Peserta ujian yang meminta kertas ujian  tambahan yang tidak jadi menggunakannya 

harus mengembalikannya; 
16. Peserta ujian harus mengumpulkan pekerjaan ujian di ruangan ujian, penyerahan 

pekerjaan ujian di luar ruang ujian dianggap tidak sah; 
17. Peserta tidak boleh keluar ruangan selama ujian berlangsung; 
18. Peserta ujian harus  berpakaian pantas dan bersepatu ; 
19. Peserta ujian dilarang makan, minum dan merokok di dalam ruang ujian; 
20. Peserta ujian harus menjaga ketenangan selama ujian berlangsung; 
21. Tidak ada ujian susulan. 
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