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TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

SEMESTER A 2022/2023 JURUSAN AKUNTANSI 
 

MAHASISWA (Peserta Ujian) : 

1. Peserta ujian wajib membayar uang SPP; 

2. Peserta ujian memakai pakaian rapi dan sopan, khusus hari Senin dan Kamis memakai pakaian 

putih-hitam sesuai Pengumuman Ketua Jurusan Akuntansi nomor : B/40/PL5.23/PK.01.00/2022; 

3. Peserta ujian memasuki ruang ujian lima menit sebelum ujian dimulai; 

4. Peserta ujian duduk sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan jurusan; 

5. Peserta ujian mengumpulkan peralatan-peralatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan ujian 

seperti tas, buku, HP, catatan, dll, ke depan kelas; 

6. Peserta ujian tidak diizinkan meminjam dan/atau meminjamkan alat-alat tulis seperti: pena, pencil, 

penghapus, tip-ex; 

7. Peserta ujian tidak diizinkan berbuat curang, berkomunikasi, saling kerjasama dalam ujian; 

8. Peserta ujian tidak dibenarkan untuk mencontek dan/atau memberi contekan; 

9. Peserta ujian tidak diizinkan untuk menggunakan HP selama ujian berlangsung dan dapat 

dikategorikan sebagai upaya mencontek (melihat catatan); 

10. Peserta ujian mengumpulkan lembar jawaban ujian kepada pengawas ujian sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan.  

 

SANKSI : 

1. Bagi mahasiswa yang melanggar point 1 maka nilai mahasiswa tidak dapat diinput ke SIAKAD; 

2. Bagi mahasiswa yang melanggar point 7 dan 8 hasil ujian tidak akan dinilai (nilai =10 atau E). 

3. Bagi mahasiswa yang melanggar point 9, HP  disita Jurusan (hanya dapat diambil oleh orang 

tua dan tidak bisa diwakilkan, paling lama 2 (dua) minggu setelah UAS selesai dan membuat 

surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 10.000,-), dan hasil ujian tidak dinilai (Nilai 

ujian =10 atau E) 

4. Bagi mahasiswa yang melanggar point 7,8 dan point 9 akan diumumkan pada papan pengumuman. 

 

DOSEN (Pengawas) :  

1. Diharapkan hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengambil berkas ujian yang telah 

disediakan oleh Panitia. 

2. Pengawas yang terlambat hadir 15 menit, langsung digantikan oleh Panitia. 

3. Pengawas agar memperhatikan berkas yang akan dimasukkan ke dalam amplop setelah ujian 

berakhir sesuai dengan naskah soal dan mata kuliah yang diujikan. 

4. Pengawas wajib mengisi berita acara pelaksanaan ujian secara lengkap dengan nama jelas disertai 

tanda tangan. 

5. Diharapkan Pengawas dapat menjalankan Tata Tertib Ujian ini dengan baik.  
 

                       

 
Medan, 14 Desember 2022 
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