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PENJELASAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI-OFFLINE 

1. Peserta Ujian Kualifikasi mengenakan dresscode berupa kemeja putih lengan panjang berdasi 

untuk laki-laki, dan kemeja putih lengan panjang tidak berdasi untuk perempuan. 

2. Peserta ujian  disarankan hadir di ruang ujian 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. 

3. Peserta ujian menyiapkan file presentasi berupa PPT dan laptop. Harap dipastikan laptop dapat 

berfungsi dengan baik. 

4. Peserta ujian memastikan handphone sudah dinonaktifkan atau di silent sebelum pelaksanaan 

ujian dimulai. 

5. Waktu ujian kualifikasi berlangsung ± 60 menit, 20 menit presentasi dan 40 menit tanya jawab 

6. Selama sesi diskusi dan tanya jawab, peserta Ujian Kualifikasi diharapkan dapat mencatat semua 

masukan dan koreksi dari Dosen Promotor dan Dosen Penguji pada Lembar Revisi Ujian 

Kualifikasi.  

7. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan diskusi internal antara promotor 

dan penguji, peserta ujian akan menerima instruksi dari Ketua Sidang untuk meninggalkan 

ruangan dan menunggu hingga dipanggil kembali ke ruang ujian setelah diskusi antara promotor 

dan penguji selesai. 

8. Batas waktu pengerjaan revisi ujian kualifikasi dari promotor dan penguji adalah 2 minggu 

terhitung mulai dari waktu pelaksanaan ujian kualifikasi. 

9. Setelah seluruh rangkaian ujian kualifikasi selesai, peserta ujian diperkenankan meninggalkan 

ruang ujian. 

10. Informasi Tambahan: Tahapan setelah ujian kualifikasi : mahasiswa menyelesaikan semua revisi 

ujian kualifikasi dan melakukan persetujuan revisi kepada Promotor dan Penguji dengan 

mendapatkan tandatangan pada lembar revisi dilanjutkan dengan penandatanganan pada lembar 

pengesahan Buku Proposal Disertasi. Selanjutnya mahasiswa melakukan penyerahan file  lembar 

revisi, ppt presentasi, dan buku Proposal Disertasi hasil revisi terakhir lengkap dengan lembar 

pengesahan ke Prodi dengan melakukan unggah dokumen tersebut di laman berikut: 

https://intip.in/FormUnggahHasilUjianProposalDisertasiS3 

11. Hasil Ujian Kualifikasi bisa dilihat di SIM Akademik pada akhir semester berjalan melalui akun 

myITS SSO masing-masing mahasiswa.   
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