
Mahasiswa mengumpulkan berkas ujian tesis ke email master-nursing@ui.ac.id cc email Departemen terkait

terkait minimal 3 hari sebelum ujian berlangsung. Berkas yang dikumpul ada 8 hal, yaitu: formulir pengajuan

tesis yang telah ditandatangani pembimbing, bukti revisi masukan terhadap tesis, tesis, hasil uji kemiripan

tesis (<20%),  print out bukti catatan bimbingan yang telah disetujui pembimbing 1 dan 2, PPT Tesis, manuskrip

tesis, link rekaman presentasi tesis durasi maksimal 15 menit.

Mahasiswa Mengumpulkan Berkas Ujian Tesis

PETUNJUK UMUM TATA CARA PELAKSANAAN
UJIAN TESIS SECARA DARING
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN FIK UI

Sekretariat prodi memastikan kesediaan penguji tesis sesuai daftar penguji.

Sekretariat Prodi Memastikan Kesediaan Penguji Tesis

Sekretariat prodi berkoordinasi dengan divisi umum untuk pengaturan jadwal ujian tesis dan host yang

bertugas dengan cara mengisi spread sheet jadwal ujian online/ daring.

Sekretariat Prodi Mengatur Jadwal Ujian Tesis

Sekretariat prodi/ teknisi IT sebagai ‘host’ membuat meeting room pada Microsoft Teams/ Google Meet/

Zoom sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sekretariat Prodi/ Teknisi IT Membuat Meeting Room sesuai jadwal ujian

Sekretariat Prodi mengirimkan berkas tesis, ppt, link video presentasi tesis, spread sheet (daftar hadir,

borang nilai ujian), dan link meeting room ujian tesis ke email pembimbing dan penguji. Khusus pembimbing 1

mendapat tambahan file scan transkrip nilai mahasiswa (bukti telah lulus 36 SKS), bukti lulus TOEFL 450, dan

form berita acara.

Sekretariat Prodi Mengirimkan Kelengkapan Dokumen 

SEBELUM UJIAN TESIS

Sekretariat Prodi mengirim link meeting room ujian kepada mahasiswa.

Sekretariat Prodi Mengirimkan Link Meeting Room Kepada Mahasiswa

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia @PerawatUI Nursing_UniversitasIndonesia Keperawatan UI Nursing UI publicrellation-nursing@ui.ac.id

Celebrate 2020 year of the nurse and midwife



Mahasiswa, Pembimbing 1, Pembimbing 2, 2 Penguji, host wajib hadir di room meeting.

Seluruh Peserta Menghadiri Zoom Meeting

PETUNJUK UMUM TATA CARA PELAKSANAAN
UJIAN TESIS SECARA DARING
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN FIK UI

Selama ujian berlangsung, host meeting tetap berada dalam meeting room, untuk:

- memastikan tidak ada perorangan yang tidak terdaftar bergabung dalam meeting,

- menjaga agar tidak ada ganguan suara lain selama ujian berlangsung,

- merekam pelaksanaan ujian dan mendokumentasikan proses ujian (1 foto lengkap) langsung mengemailkan

  ke email master-nursing@ui.ac.id dengan format nama mahasiswa_peminatan_tanggal ujian.

Host Meeting Tetap Berada dalam Meeting Room

SAAT UJIAN TESIS (HARI H)

Sesudah ujian tesis selesai, ketua sidang mengirim email ke Sekretariat/sekretaris Prodi MIK:

- spread sheet berisi daftar hadir penguji, nilai ujian, dan berita acara ujian berisi proses ujian & masukan

penguji untuk perbaikan tesis

-foto screen shoot nilai akhir tesis (nama mahasiswa terlihat) sebagai back up nilai.

Ketua Sidang Mengirim Email ke Sekretariat Program Studi

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia @PerawatUI Nursing_UniversitasIndonesia Keperawatan UI Nursing UI publicrellation-nursing@ui.ac.id

Celebrate 2020 year of the nurse and midwife

Penguji dan pembimbing menandatangani daftar hadir dengan tanda tangan elektrik.

Penguji dan Pembimbing Menandatangani Daftar Hadir Elektrik

Pelaksanaan ujian berlangsung paling lama 60 menit (1 jam) terdiri dari: pembukaan oleh pembimbing 1

(sebagai moderator), tanya jawab (TJ) penguji 4, TJ penguji 3, TJ pembimbing 2 (penguji 2), TJ pembimbing 1

(penguji 1), pengolahan dan pengumuman nilai @ 10 menit.

Melaksanakan Ujian Secara Daring

Pengolahan nilai dilakukan dalam rapat tertutup, sehingga mahasiswa diminta untuk leave meeting dan

kemudian diundang kembali ke dalam room meeting setelah diberi informasi untuk mendengarkan hasil ujian.

Pengolahan Nilai dalam Rapat Tertutup

Ketua ujian tesis membacakan nilai dan ringkasan masukan penguji/ hal penting yang harus ditindaklanjuti

mahasiswa tesis sesuai berita acara. Ujian tesis selesai.

Ketua Ujian Tesis Membacakan Nilai dan Tingkasan Masukan Penguji


