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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan kegiatan penyelesaian Tugas Akhir, maka dengan ini kami umumkan
rencana jadwal pelaksanaan seminar hasil gelombang II dan ujian komprehensif pada
semester genap 2019/2020 sebagai berikut:
1. Ujian sidang komprehensif untuk mahasiswa gelombang I akan dilaksanakan pada
tanggal 3-7 Agustus 2020, pendaftaran pada tanggal 13-16 Juli 2020.
2. Seminar hasil gelombang II akan dilaksanakan pada 10-15 Agustus 2020, pendaftaran
dilakukan pada tanggal 3-5 Agustus 2020.
3. Ujian komprehensif untuk gelombang II dilaksanakan pada 14-19 September 2020,
pendaftaran pada 28-31 Agustus 2020.
Berdasarkan jadwal-jadwal di atas, maka kami arahkan mahasiswa untuk melaksanakan halhal sebagai beikut:
1. Bagi mahasiswa yang telah lulus seminar hasil, segera hubungi pembimbing 2, untuk
mendapatkan form catatan berisi saran-saran dan masukan dari penguji dan
pembimbing sebagai bahan untuk melakukan perbaikan terhadap draf skripsi, serta
konsultasi kepada kedua pembimbing untuk persiapan menghadapi sidang
komprehensif.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil gelombang II, dapat mulai
menulis hasil-hasil yang telah didapatkan ke dalam draf hasil, dan melakukan
konsultasi kepada dosen pembimbing untuk memperkirakan pekerjaan penelitian yang
masih tertinggal, serta estimasi data yang dapat dihasilkan sebelum jadwal
pendaftaran seminar hasil.
3. Bagi mahasiswa yang nanti dinyatakan lulus pada seminar hasil gelombang II, maka
segera melakukan langkah seperti pada poin 1 di atas, mengingat jangka waktu antar
kegiatan yang tidak terlalu panjang.
Seluruh pengajuan permohonan untuk kegiatan seminar hasil dan ujian komprehensif di atas
hanya akan diproses jika telah mendapatkan persetujuan/acc dari pembimbing.
Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan.
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