
 

 

PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2021/2022 

  

1. Ujian dilaksanakansecara offline/tatap muka. 

2. Peserta ujian wajib mengikuti Protokol Kesehatan sebelum memasuki ruang ujian: 
a. Menggunakan Masker 
b. Mencuci Tangan 

3. Kartu ujian dapat diambil di Sekretariat Ujian ( Ruang Tata Usaha), pada jam 
kerja dengan menukarkan bukti pembayaran ujian dari Bank. 

4. Peserta Ujian harus membawa Kartu Ujian dan Kartu Identitas (KTM/KTP/SIM) pada 
saat mengikuti ujian untuk verifikasi identitas dan fisik. 

- Jika Tidak membawa Kartu Ujian, Peserta Ujian meminta surat Keterangan pada Panitia 
Ujian di Sekretariat Ujian.  

- Jika Peserta Ujian belum memiliki Kartu ujian, agar segera menyelesaikan administrasi 
dan mengurus kartu ujian, atau bila belum mampu menyelesaikan, dapat meminta 
dispensasi dan surat keterangan ke panitia ujian. Dispensasi ini hanya berlaku sampai 
dengan minggu pertama ujian. Jika pada minggu kedua ujian, peserta ujian masih belum 
memiliki kartu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

5. Peserta Ujian yang terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperkenankan mengikuti ujian.  

6. Peserta ujian yang berhalangan hadir pada saat ujian, dapat mengajukan permohonan ujian 
susulan paling lambat 3 Agustus 2022 di Sekretariat Ujian ( Ruang Tata Usaha) dengan 
memenuhi persyaratan yang berlaku. Peserta Ujian  susulan harus membayar biaya ujian 
susulan sebesar : 

- Biaya ujian susulan  sebesar Rp. 16.000,00/Mata kuliah untuk Kelas Reguler dan  
Rp.50.000,00 / mata kuliah untuk kelas paralel 

- Pendaftar Ujian Susulan yang tidak melampirkan bukti yang sesuai, tidak diproses untuk 
mengikuti ujian susulan 
Lampiran permohonan ujian susulan: 
- Alasan Sakit : Surat Dokter Asli, tertanggal  hari tidak mengikuti ujian (toleransi 2 

hari) 

- Alasan Kematian keluarga : Surat kematian dan identitas yang menunjukkan 
hubungan kekeluargaan (KK atau surat yang lain) 

- Alasan Pekerjaan : Surat Tugas/Keterangan dari atasan dengan waktu sesuai hari 
tidak mengikuti ujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO 
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