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1. Peserta ujian wajib menerapkan protokol kesehatan “5T” yang diberlakukan di UAJY 
2. Ujian menggunakan situs kuliah, mahasiswa wajib membawa laptop dan HP (untuk tethering jika 

internet kampus down) dengan kondisi batere penuh 
3.  Duduk sesuai nomor urut presensi (nomor urut ditempel di depan ruang ujian) 
4.  Hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan Sub Bagian Ujian TU FTB (cermati Panduan KRS) 
5.  Dilarang masuk ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas 
6.  Melakukan presensi dengan cara memindai QR code dengan HP 
7.  Datang tepat waktu, jika terlambat lebih dari 30 menit maka tidak diperkenankan mengikuti 

ujian. 
8. Jika terlambat lebih 5 menit setelah dimulainya ujian, peserta harus minta surat ijin mengikuti 

ujian yang dilayani di Sub Bagian Ujian TU FTB. 
9. Dilarang meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun seperti: ke kamar mandi sebelum 

pekerjaan diserahkan kepada pengawas, kecuali waktu ujian sudah habis. 
10. Dilarang membawa tas, buku catatan serta barang bawaan lainnya ke meja ujian selain laptop 

dan HP, barang-barang tersebut harus diletakkan di tempat yang ditentukan, kecuali bila ujian 
dinyatakan “open book” oleh penguji. 

11. Dilarang mencontek dan bekerja sama dengan sesama peserta lainnya dalam mengerjakan ujian. 
Pengawas akan mencatat Nama dan NPM peserta bila dicurigai berbuat curang 

12. Tindakan curang selama mengikuti ujian (UTS atau UAS) akan dikenakan sanksi (lihat di bawah) 
13. Wajib menjaga ketenangan dan ketertiban ujian baik di dalam maupun di luar ruang ujian. 
14. Berbusana sopan, rapi dan layak, serta dilarang memakai kaos oblong, jaket, celana pendek, 

sandal dan tutup kepala selama mengikuti ujian. Bila mengenakan corsa mohon dikancingkan. 
15. Hasil ujian/nilai akan diumumkan secara tertulis oleh Dosen dan Sub Bagian Ujian TU FTB. 

 
 

SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB 
 

Peserta yang melanggar salah satu atau beberapa dari tata tertib ujian akan dikenakan sanksi: 
1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan 
2. Nilai ujian matakuliah yang bersangkutan tidak diumumkan 
3. Nilai ujian matakuliah 0 (nol) 
4. Ujian mata kuliah yang bersangkutan dibatalkan atau dinyatakan GUGUR. 
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