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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
 
 

1. Memasuki ruangan 5 menit sebelum waktu UAS dimulai bersama dosen pengawas. 
2. Wajib membawa kartu peserta ujian setiap hari selama UAS berlangsung. 
3. Berpakaian rapi, yaitu :  

a. Kemeja putih dan menggunakan jaket almamater  
b. Celana panjang hitam (bukan jeans) bagi laki-laki, dan rok atau celana panjang hitam 

(bukan jeans) bagi perempuan 
c. Berdasi hitam. 

4. Dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian.  
5. Duduk sesuai nomor urutan NPM. 
6. Menyediakan alat tulis menulis sendiri dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis 

dengan peserta lain.  
7. Mulai mengerjakan soal setelah dipersilahkan oleh pengawas.   
8. Wajib mengisi daftar hadir ujian (1 x tanda tangan). 
9. Apabila ada yang harus ditanyakan maka bertanyalah kepada pengawas dengan 

mengacungkan tangan terlebih dahulu.  
10. Yang datang terlambat hanya boleh mengikuti ujian setelah mendapat izin tertulis dari 

Panitia UAS. 
11. Selama ujian berlangsung perserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin 

pengawas.  
12. Yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai waktu 

yang telah ditentukan berakhir, dinyatakan telah menempuh ujian.  
13. Yang telah mengerjakan soal sebelum waktu berakhir, diperbolehkan meninggalkan 

ruangan, serta lembar jawaban yang disatukan dengan lembar soal diserahkan kepada 
pengawas dan tidak boleh diminta kembali.  

14. Berhenti mengerjakan soal setelah waktu yang ditentukan berakhir.  
15. Selama ujian berlangsung, dilarang :  

a. Menanyakan jawaban kepada siapapun 
b. Bekerjasama dengan peserta lain  
c. Menerima atau memberi bantuan dalam menjawab soal  
d. Bertindak tidak sopan di dalam ruang ujian. 

16. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, meningggalkan ruangan dengan tertib.  
17. Yang melanggar tata tertib setelah diperingatkan lebih dari dua kali tanpa ada 

perubahan, diizinkan untuk dikeluarkan oleh pengawas dan diberi nilai nol. 
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