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01. Ujian Tugas Akhir (Tesis) akan dilaksanakan pada tanggal 15 - 24 Juli 2020 secara online.
Peserta ujian supaya menyesuaikan dengan waktu yang sudah terjadwal.

02. Pendaftaran Ujian TA pada tanggal 22 Juni - 3 Juli 2020 secara online melalu.i
https ://bit. ly/dafta ru j ian ta
03. Persyaratan mengikuti/mendaftar ujian:
a. Daftar Nilai Kumulatif terakhir, yang menyatakan bahwa pendaftar telah lulus semua
mataku1iah wajib dan pilihan minimal 34 sks bisa didapatkan dengan cara download
melalui siakpasca.isi.ac.id.
b. Sertifikat TOEFL asli yang dikeluarkan dari lembaga yang ditunjuk PPs ISi Yogyakarta
dengan skor minimal 450 yang masih berlaku (masa berlaku sertifikat ujian TOEFL
adalah 2 tahun terhitung sampai dengan Ujian Tugas Akhir)
c. Formulir persetujuan mengikuti ujian TA beserta lembar konsultasi bimbingan yang
telah ditandatangani dosen pembimbing form bisa
di download di
https://bit.ly/acctesis.
d. Telah menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Bagi mahasiswa mandiri, tidak ada
tunggakan SPP. Bisa minta di bagian keuangan WA: +62 819-0414-2666
e. Menyerahkan softcopy tesis dalam format PDF paling lambat (3 Juli 2020), dan sudah
dilam,piri lernbar pengesahan yang ditandatangani pembimbing.
f Menyerahkan artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam bentuk jumal oleh penerbit
j urnal dalam negeri
g. Menyerahkan hasil karya yang akan diuji dalam bentuk file digital Upg, pdf, audio,
video)
Semua persyaratan dipindai/ scan menjadi format .pdf sebeium diunggah.
04. Mempersiapkan alat, akses internet serta ruang untuk melaksanakan konferensi video selama
ujian, jika tidak silahkan meminjam sarana dan prasarana kampus.
05. Hal-hal lain yang berkaitan dengan ujian TA dapat ditanyakan ke Subbag Pendidikan clan
Kemahasiswaan. WA: +62 878-4329-2919/ 085743474434.
06. Bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentua�µe�but di atas akan ditinjau kembali.
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