
 
 
 

PENGUMUMAN 
Nomor: 6312/UN32.13/EP/2012 

tentang 
Pemberitahuan Pelaksanaan  

Ujian Tesis/Kelayakan Disertasi/Ujian Disertasi  
Semester Gasal 2012/2013 

 
Yth. Para Mahasiswa 
Pascasarjana UM 
 
 
Menindaklanjuti surat Pembantu Rektor II, tanggal 30 Oktober 2012, tentang langkah-langkah 
menghadapi akhir Tahun Anggaran 2012, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk 
kelancaran proses ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi mahasiswa Pascasarjana pada 
semester Gasal 2012/2013, kami mohon perhatian Saudara  tentang hal-hal berikut: 
 
1. Ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi semester Gasal 2012/2013 akan dilaksanakan 

paling lambat tanggal 7 Desember 2012. 
2. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian pada semester Gasal 2012/2013, harus sudah 

menyerahkan persyaratan  pendaftaran ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi  sesuai 
ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan ujian 
tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi melalui Subag TU Pascasarjana. 

3.  Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi pada semester 
Gasal 2012/2013  tersebut  akan dinyatakan lulus tuntas dan berhak dinyatakan lulus pada 
periode semester Gasal 2012/2013, apabila sudah menyerahkan revisi tesis/disertasi paling 
lambat tanggal 15 Januari 2013. 

4. Untuk memperlancar proses pengaturan penjadwalan ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian 
disertasi, para mahasiswa yang merencanakan mengajukan ujian tesis/kelayakan 
disertasi/ujian disertasi pada semester Gasal 2012/2013 diharapkan menyiapkan persyaratan 
sebagai berikut: 

a. Bukti lulus semua matakuliah berupa rekap hasil studi menyeluruh 
b. Bukti lulus ujian komprehensif/kualifikasi berupa fotokopi surat keterangan lulus 

komprehensif/kualifikasi. 
c. Bukti lunas semua biaya pendidikan sampai dengan semester Gasal 2012/2013. 
d. Bukti penilaian kelayakan berupa berita acara penilaian kelayakan disertasi (khusus 

mahasiswa S3 yang akan menjadwal ujian disertasi). 
e. Mengambil formulir persyaratan ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi yang 

dapat diperoleh di Subag TU Pascasarjana dengan menyerahkan 1 eksemplar draf 
tesis/disertasi yang telah disetujui para pembimbing  untuk siap diujikan. 

5. Pada tanggal 10 s.d. 31 Desember 2012 tidak ada kegiatan ujian tesis/kelayakan 
disertasi/ujian disertasi. Pelaksanaan ujian tesis/kelayakan disertasi/ujian disertasi akan 
dilayani kembali mulai tanggal  2 Januari 2013. 

 
Demikian pemberitahuan ini untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima 
kasih. 
 
      8 November 2012 
      Direktur, 
 
 
      ttd 
 
      Prof. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd 
      NIP 1958.0923.1985.02.1.001 
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1. Para Dekan 
2. Wakil Direktur I, II Pascasarjana 
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5. Kasubag TU Pascasarjana 
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