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tentang 

 

PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF/KUALIFIKASI  

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

 
Yth. Mahasiswa Program Magister dan Doktor 

FIP Universitas Negeri Malang 

 

 

Pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 akan dilaksanakan Ujian Komprehensif dan 

Ujian Kualifikasi.  

a. Ujian Komprehensif untuk program Magister, terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan.  

b. Ujian Kualifikasi untuk program Doktor terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan dalam bentuk 

seminar proposal disertasi. 

 

I. Tema Ujian 
Merdeka Belajar ditinjau dari bidang studi masing-masing. 

 

II. Pendaftaran 
Pendaftaran ujian komprehensif dan kualifikasi mulai tanggal 6 Maret 2020 s.d. 17 Maret 2020 

di Subag Akademik (Bapak Chairul Anwar) setiap hari di jam kerja: 

Senin-Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB 

Jum’at           : 08.00 s.d. 11.00 WIB 

 

III. Pelaksanaan Ujian 
1. Ujian Tulis Program Magister (S2) dan Ujian Tulis Program Doktor (S3) 

 

Hari, Tanggal : Senin, 23 Maret 2020 

 Tempat : Aula FIP, Gedung E1 Lt.2 Universitas Negeri Malang 

 

Mata Uji Waktu 

Landasan Pendidikan (S2) 2 soal essay @ 30 menit 

Wawasan Pendidikan (S3) 2 soal essay @ 30 menit 
08.00 s.d. 10.00 WIB* 

Kemampuan Bidang Studi (S2) sesuai prodi masing-masing 

Spesialisasi Bidang Studi (S3) sesuai prodi masing-masing 
10.15 s.d 12.15 WIB* 

  

 

*Ctt: Peserta harus hadir paling lambat 15 menit sebelum ujian. 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) 

Jalan Semarang 5, Malang 65145 

Telepon: 0341-551312 Pes. 215, Faksimile: 0341-566962 

Laman: www.um.ac.id 

http://www.um.ac.id/


 

2. Ujian Lisan: 

a. Magister (S2) : Jadwal ujian lisan sesuai dengan pengaturan Koordinator Prodi   

masing-masing. 

b. Doktor (S3) : Jadwal pelaksanaan ujian kualifikasi lisan diatur oleh Koordinator 

Prodi masing-masing. 

 

IV. Syarat Pendaftaran 

Mahasiswa yang berhak dan boleh mengikuti Ujian Komprehensif dan Kualifikasi adalah 

mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

 

1. Ujian Komprehensif Magister (S2) 

a. Lulus semua matakuliah dengan nilai minimal B- (tidak termasuk MK KPL, MK 

seminar/Pengembangan Proposal, dan MK Tesis) dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil 

Studi (KHS) mulai semester 1 s.d. terakhir; 

b. Melampirkan fotokopi Kartu rencana Studi (KRS) semester terakhir yang sudah ditanda 

tangani oleh dosen PA. 

 

2. Ujian Kualifikasi Doktor (S3) 

a. Lulus semua matakuliah dengan nilai minimal B dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil 

Studi (KHS) mulai semester 1 s.d. terakhir 

b. Menyerahkan draf usulan penelitian disertasi lengkap dengan persetujuan pembimbing 

dan diketahui oleh Koordinator Program Studi untuk diseminarkan dalam ujian 

kualifikasi lisan, dan diserahkan melalui Subag Akademik TU FIP (Bapak Chairul 

Anwar) sebanyak 1 eksemplar; 

 

3. Mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif/kualifikasi yang sudah disediakan oleh 

subbag akademik (bisa diunduh di web: fip.um.ac.id) 

 

4.    Melunasi biaya pendidikan (rekap pembayaran diperoleh dari subag PNBP, Gedung Graha  

 Rektorat lantai 4 Universitas Negeri Malang) dan melaksanakan registrasi administrasi   

 pada semester berjalan. 

 

Bagi mahasiswa yang mendaftarkan diri, diwajibkan melengkapi semua lampiran sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. 

 

 

IV. Ketentuan Kelulusan 
1. Kelulusan Ujian Komprehensif Magister (S2) 

 

1) Dinyatakan LULUS, jika menempuh ujian tulis dan lisan dengan hasil penilaian 

LULUS. 

2) Harus mengikuti ujian tulis dan ujian lisan, jika salah satu ujian tidak diikuti maka 

dinyatakan TIDAK LULUS, dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan 

ujian komprehensif periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

3) Jika hasil penilaian salah satu ujian TIDAK LULUS, maka hasil ujian komprehensif 

dinyatakan TIDAK LULUS dan mahasiswa WAJIB mengulang ujian yang tidak lulus 

tersebut dalam koordinasi Koordinator Program Studi. 

4) Jika hasil penilaian kedua ujian TIDAK LULUS, maka ujian komprehensif dinyatakan 

TIDAK LULUS, dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian 

komprehensif periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. 



 

2. Kelulusan Ujian Kualifikasi Doktor (S3) 

 

1) Dinyatakan LULUS, jika menempuh ujian tulis dan lisan dengan hasil penilaian lulus 

2) Harus mengikuti ujian tulis dan ujian lisan, jika salah satu ujian tidak diikuti maka 

dinyatakan TIDAK LULUS, dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan 

ujian kualifikasi periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

3) Jika hasil penilaian salah satu bidang ujian tidak lulus, maka hasil ujian komprehensif 

dinyatakan TIDAK LULUS dan mahasiswa mengulang ujian bidang yang tidak lulus di 

bawah koordinasi Koordinator Program Studi. Susunan Penguji dan penjadwalan diatur 

oleh Koordinator Program Studi. Ujian lisan ulang berupa pelaksanaan ulang Seminar 

Usulan Proposal Penelitian. 

4) Jika hasil penilaian kedua bidang ujian tidak lulus, maka ujian komprehensif dinyatakan 

TIDAK LULUS dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian 

komprehensif periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku 

 

3. Sifat Ujian 

a. Ujian komprehensif/kualifikasi bersifat open book 

b. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung elektronik lainnya 

c. Tidak diperkenankan membawa alat komunikasi (HP, laptop dan sejenisnya) dalam 

ruang ujian 

   
Malang, 5 Maret 2020  

a.n. Dekan,  

Wakil Dekan I, 

 

 

 

 

Dr. Adi Atmoko, M.Si 

NIP 196509041990011001 


