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SYARAT MEMULAI TUGAS AKHIR
KRS yang menunjukkan yang bersangkutan menempuh Tugas Akhir;
Update transkip pada operator Fakultas

- untuk mahasiswa angkatan 2009 dan sebelumnya jumlah SKS lulus minimal 130 dengan IPK minimal 2,00
- untuk mahasiswa angkatan 2010 dan seterusnya, jumlah SKS lulus minimal 131 dengan IPK minimal 2,00.
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Setelah SKS menunjukkan minimal 131 SKS, dilanjutkan mahasiswa melakukan uploud judul pada SISTER dan dilanjutkan menemui KOMBI meminta
penetapan DPU dan DPA dengan menyertakan f1
Dilanjut dengan mencetak draf surat tugas bimbingan (f1 draf) yang dapat diambil dari www.fh.unej.ac.id
Menemui Operator SISTER Fakultas untuk Mencetak Surat Tugas Pembimbingan dari SISTER
Meminta kartu Konsultasi pada operator SISTER Fakultas
SYARAT MELAKUKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Mahasiswa membuat form persetujuan melakukan seminar/ujian proposal dari DPU dan DPA(f3)
Dilanjutkan untuk mahasiswa angkatan 2010 seterusnya dapat mencetak surat tugas penunjukan penguji ujian proposal skripsi(f4) dan dilanjut
dengan membuat f4 (draf surat tugas) dan udangan ujian proposal Skripsi atau seminar (f5)
Mahasiswa menemui Operator SISTER Fakultas untuk dicetakkan surat tugas penguji ujian Proposal skripsi dari SISTER
Mahasiswa mencetak form penilaian (f6) dan form berita acara ujian proposal/Seminar (f7)
SYARAT UJIAN SKRIPSI
Mahasiswa dapat mendaftar untuk ujian skripsi setelah 2 bulan dari pelaksanaan ujian atau seminar proposal sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Ujian Proposal
Selanjutnya mahasiswa menemui KOMBI dengan melampirkan :

a. 1 lbr copy Rencana Studi ( RS ) dengan program skripsi
b. 1 lbr copy Transkrip matakuliah dan nilai, (minimal 140 SKS)
c. Sertifikat TOEFL asli dan 1 copy (nilai 450)
d. Kartu bimbingan
e. Kartu ikut seminar (untuk angkatan 2009 dan sebelumnya)
f. Formulir persetujuan pelaksanaan ujian skripsi oleh Pembimbing ( F8)

(Setelah mahasiswa dinyatakan lulus, form. Berita Acara Ujian, Lembar penilaian dan Surat pernyataan batas akhir revisi diserahkan
pada KOMBI)
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Selanjutnya mahasiswa menemui Operator SISTER untuk kelengkapan persyaratan ujian dengan melampirkan :
a. Surat Tugas Pembimbing dari SISTER
b. Surat Tugas Penguji ujian proposal (utk angkatan 2010 dst) atau Surat Tugas ujian skripsi (untuk angkatan sebelum 2009) dari SISTER
c. Legalisir Toefl dari UPT Bahasa Universitas Jember
d. 4 map merah untuk ujian
e. Mencetak form penilaian ujian f10 sebanyak 4 lembar
Dan pada hari “H” pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa diwajibkan mencetak berita acara ujian, rekap
penilaian dan form pernyataan melalu SISTER Tugas Akhir yang bersangkutan, guna untuk kebenaran
tanggal kelulusan dapa Ijazah mahasiswa yangbersangkutan
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Mahasiswa mengupload file revisi tugas akhir setelah mendapat persetujuan tim penguji pada formulir persetujuan (F12), untuk
selanjutnya disetujui oleh DPU di sister
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Selanjutnya mahasiswa menguploud jurnal setelah direvisi oleh DPU sesuai kerangka di sister dan disetujui oleh reviewer di masingmasing Bagian.
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Proses pembimbingan dan ujian skripsi dinyatakan SELESAI.
SYARAT MENJELANG WISUDA I
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Syarat ini dapat dilengkapi ketika mahasiswa sudah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi
Map Hijau
Identitas Mahasiswa 2 lembar
Foto Hitam putih 3x4 sebanyak 8 lembar
Foto kopi ijazah SLTA 2 lembar
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Map Merah
Dokumentasi Kelulusan 2 lembar
Foto kopi ijazah SLTA 2 lembar
Foto hitam putih 4x6 sebanyak 8 lembar
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SYARAT WISUDAII/ SURAT KETERANGAN LULUS
20 langkah pada SISTER telah selesai
Calon wisudawan menguploud foto dan ijazahnya pada SISTER Tugas Akhir
Fotokopi Ijazah SLTA
Form Distribusi bendelan skripsi yang telah semuanya terdistribusi

NB : semua form f1-f12 , Dokumentasi Kelulusan, Identitas,form distribusi skripsi sudah tersedia di www.fh.unej.ac.id

