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PENGUMUMAN 
Nomor: 7.6.25/UN32.1.1/DT/2021 

 

tentang 

PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM MAGISTER 

DAN UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR 

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  

 
 

Kepada: Mahasiswa Program Magister dan Doktor 

  FIP Universitas Negeri Malang 

 

 

Kelulusan dalam ujian komprehensif menjadi syarat bagi ujian tesis, dan kelulusan dalam ujian 

kualifikasi menjadi syarat bagi ujian kelayakan dan ujian tertutup disertasi (Pedoman Pendidikan 

UM, 2020, pasal 71 dan 72). Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, Ujian 

Komprehensif untuk program Magister terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan; Ujian Kualifikasi 

untuk program Doktor terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan.  

 

I. Tema Ujian Komprehensif dan Kualifikasi Tulis 

Pembelajaran daring dalam era new normal berbasis prinsip merdeka belajar kampus merdeka 

(MBKM). 

 

II. Sifat Ujian Tulis 

1. Ujian komprehensif dan kualifikasi bersifat open book dan problem solving 

2. Ujian dilaksanakan secara daring asinkron 

 

III. Pendaftaran 

Mulai tanggal 8 Juni s.d. 10 Juli 2021 secara daring melalui google form dengan link 

https://forms.gle/fbYfwJQpBpa8XqQZ8 

 

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 mata kuliah KPL, 

Pengembangan Proposal, dan Tesis), dibuktikan dengan file Kartu Hasil Studi (KHS) 

mulai semester 1 s.d. terakhir. 

b. Melampirkan file Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan. 

c. Mengirimkan file draf usulan penelitian tesis (bisa menyusul sesuai dengan jadwal ujian 

komprehensif lisan prodi masing-masing); file dikirim ke email Koorprodi masing-

masing.  

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI 

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/
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2. Ujian Kualifikasi Doktor (S3) 

a. Lulus semua matakuliah dengan nilai minimal B+, termasuk mata kuliah 

pengembangan proposal disertasi, kecuali mata kuliah (1) penulisan dan publikasi 

karya ilmiah, dan (2) Disertasi, dibuktikan dengan file Kartu Hasil Studi (KHS) mulai 

semester 1 s.d. terakhir. 

b. Melampirkan file Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan. 

c. Mengirimkan file draf usulan penelitian disertasi yang sudah disetujui oleh para 

pembimbing (bisa menyusul sesuai dengan jadwal ujian kualifikasi lisan prodi masing-

masing); file dikirim ke email Koorprodi masing-masing, jika ada persoalan maka 

mahasiswa dipersilakan untuk berkomunikasi kepada Koorprodi masing-masing.  

 

IV. Pelaksanaan Ujian  

1. Ujian Tulis  

 

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021 

 Tempat : di kediaman masing-masing mahasiswa, ujian dilaksanakan secara daring  

                                       asinkron 

 

JENJANG Mata Uji Waktu 

MAGISTER 

1. Landasan Pendidikan (soal essay sesuai prodi 

masing-masing)  

2. Kemampuan Bidang Studi (soal essay sesuai prodi 

masing-masing) 

24 jam 

DOKTOR 

1. Wawasan Pendidikan (soal essay sesuai prodi 

masing-masing) 

2. Spesialisasi Bidang Studi (soal essay sesuai prodi 

masing-masing) 

(mahasiswa S3 BK diatur khusus oleh Koorprodi) 

24 jam 

 

 

 

2. Ujian Lisan 

 

JENJANG Mata Uji Waktu 

MAGISTER 1) mahasiswa MPD, BK dan PAUD 

adalah pendalaman atas jawaban 

ujian komprehensif tulis;  

2) mahasiswa TEP dan PKH 

diintegrasikan dengan mata 

kuliah seminar proposal;  

3) mahasiswa PLS diarahkan pada 

pendalaman proposal tesis 

 

Jadwal diatur oleh Koorprodi   
masing-masing  

DOKTOR seminar proposal disertasi yang 

sudah disetujui para pembimbing 

sesuai dengan topic masing-masing 

mahasiswa 

Jadwal diatur oleh Koorprodi 

masing-masing 
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3. Distribusi soal dan pengumpulan jawaban ujian 

 

Soal ujian tulis didistribusikan oleh Koorprodi masing-masing kepada para peserta ujian, 

baik Magister maupun Doktor, melalui saluran WA group dan/atau email. 

 

Jawaban ujian tulis dikumpulkan paling lambat 24 jam setelah soal diterima oleh setiap 

mahasiswa. Jawaban ujian dikumpulkan kepada Koorprodi masing-masing melalui email 

resmi Koorprodi, sebagai berikut: 

 

BK    = nur.hidayah.fip@um.ac.id dan aulia.firdausi@um.ac.id 

TEP   = dedi.kuswandi.fip@um.ac.id dan yulias.prihatmoko.fip@um.ac.id 

MPD = ali.imron.fip@um.ac.id dan maulina.sasi@gmailcom 

PLS   = m.ishaq.fip@um.ac.id dan citra.wahyu.fip@um.ac.id  

PAUD = imron.arifin.fip@um.ac.id dan fitria.yuliati@um.ac.id 

PKH = asep.sunandar.fip@um.ac.id dan imam.safii@um.ac.id 

 

*Mahasiswa yang memiliki kondisi khusus terkait pandemic covid 19, harus menyampaikan 

kondisi khusus tersebut kepada Koorprodi masing-masing melalui email atau WA. 

 

 

4. Ketentuan Kelulusan Ujian Komprehensif dan Ujian Kualifikasi 

 

1) Mahasiswa harus mengikuti ujian tulis dan ujian lisan, jika salah satu ujian tidak diikuti 

maka dinyatakan TIDAK LULUS 

2) Mahasiswa harus LULUS ujian tulis dan lisan, jika hanya salah satu yang lulus maka 

ujian komprehensif/kualifikasi dinyatakan TIDAK LULUS 

3) Mahasiswa yang TIDAK LULUS karena tidak mengikuti salah satu ujian, atau karena 

kedua ujian nya tidak lulus maka WAJIB mengulang ujian pada periode berikutnya 

dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

4) Mahasiswa yang TIDAK LULUS salah satu ujian tulis atau lisan, maka WAJIB 

mengulang ujian HANYA yang tidak lulus tersebut dalam koordinasi Koordinator 

Program Studi. 

 

5. Pengumuman Kelulusan 

 
1) Kelulusan hasil ujian komprehensif tulis dan lisan program magister akan diumumkan 

tersendiri per masing-masing prodi, pada waktu kemudian. 

2) Kelulusan hasil ujian kualifikasi tulis dan lisan program doktor diumumkan tersendiri 

per masing-masing prodi, pada waktu kemudian. 

 

 
Malang, 7 Juni 2021 

a.n. Dekan,  

Wakil Dekan I, 

 

 

 

Dr. Adi Atmoko, M.Si 

NIP 196509041990011001 
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