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1. Bagi peserta yang tidak melunasi uang SPP/Semester tidak dapat ikut serta
dalam ujian tanpa pengecualian,
2. Peserta Ujian wajib membawa dan menunjukan Kartu Peserta Ujian Semester
Genap TA. 2017-2018 dan KRS yg telah di tanda tangani KAJUR & PA di
tunjukkan Kepada pengawas ujian, jika tidak membawa tidak dibenarkan mengikuti
ujian,
3. Peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir rangkap 2 (dua) yang
telah tersedia, dan duduk sesuai dengan nomor ujian yang telah disiapkan panitia,
4. Peserta wajib berpakaian Almamater atau Kemeja Putih – Celana/Rok Hitam.
Tidak dibenarkan memakai Sandal, Kaus Oblong dan atau memakai celana Blue
Jean,
5. Peserta Ujian wajib datang tepat pada waktunya, jika terlambat dibolehkan
mengikuti ujian dengan syarat waktu tidak dapat ditambah,
6. Sebelum ujian berlangsung peserta ujian tidak dibenarkan berada/duduk di dalam
ruangan ujian,
7. Peserta ujian tidak dibenarkan membawa buku/tas kedalam ruangan ujian, kecuali
ada petunjuk ujian bersifat Open book,
8. Setiap peserta ujian tidak dibenarkan memindahkan kursi/tempat duduk yang telah
diatur oleh panitia,
9. Setiap peserta ujian tidak dibenarkan untuk bertanya atau memberi bantuan kepada
orang lain, jika ada kesulitan/kurang jelas soal peserta dapat bertanya kepada
pengawas,
10. Selama ujian berlansung peserta ujian dilarang mengaktifkan Hand Phone /HP dan
merokok di dalam ruangan/kelas,
11. Peserta ujian tidak dibenarkan untuk keluar masuk ruangan selama ujian
berlansung, kecuali atas izin pengawas,
12. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum waktu ujian berakhir
dapat diizinkan keluar ruangan dengan mengantarkan jawaban kepada pengawas,
13. Setelah waktu ujian berakhir peserta ujian harus menghentikan pekerjaannya dan
mengantarkan kepada pengawas,
14. Bagi peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, tidak ada ujian susulan, kecuali menghubungi dosen yang
bersangkutan selambat-lambatnya satu hari setelah ujian berlangsung,
15. Bagi peserta ujian yang masih belum memenuhi prasyarat-prasyarat/kurang dari
80% kehadiran mata kuliah tertentu supaya secepatnya untuk menyelesaikanya atau
menghubungi dosen mata kuliah yang bersangkutan, jika tidak ada persetujuan dari
dosen tidak dibenarkan mengikuti ujian,
16. Bagi peserta ujian yang tidak mengindahkan tata tertib ini akan diberikan teguran
dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAI-Miftahul Ulum
Tanjungpinang.
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