TATA TERTIB PELAKSANAAN SIDANG THESIS FAKULTAS
PASCASARJANA (PRODI S2 IF dan PRODI S2 TT-TE)
 Tata Tertib untuk Mahasiswa Sidang Thesis
1. Mahasiswa sidang diharapkan mengenakan pakaian resmi :
- Laki-laki
: mengenakan jas dan dasi
- Perempuan
: mengenankan blazer
Catatan : Bagi yang tidak memiliki jas/blazer diijinkan mengenakan Jas Almamater
2. Mahasiswa sidang wajib datang 30 menit sebelum sidang thesis dimulai.
3. Mahasiswa sidang wajib mengambil semua perangkat sidang (form kelengkapan sidang, alat
tulis yang diperlukan, infocus), sebelum sidang thesis dimulai. Kemudian mengisi data-data yang
diperlukan pada form kelengkapan sidang.
4. Mahasiswa sidang memeriksa kesiapan ruang sidang thesis.
5. Mahasiswa sidang tidak diperkenankan membawa konsumsi untuk dosen pembimbing maupun
penguji pada saat sidang thesis.
6. Mahasiswa sidang mengembalikan semua perangkat yang telah digunakan kepada Bagian
Administrasi Pascasarjana. Bila perangkat akan digunakan untuk sidang berikutnya maka kedua
mahasiswa yang bersangkutan harus mengisi form serah terima perangkat.
Catatan : Form nilai, berita acara dan form-form kelengkapan sidang thesis lainnya,
dikembalikan oleh Dosen Pembimbing ke Admin Pascasarjana.
 Tata Tertib untuk Dosen Pembimbing dan Penguji Sidang Thesis
1. Dosen Pembimbing dan Penguji diharapkan menggunakan pakaian resmi
- Laki-laki
: mengenakan jas dan dasi
- Perempuan : megenanakan blazer
2. Dosen Pembimbing dan Penguji diharapkan tiba ditempat sidang 15 menit sebelum sidang
dimulai.
3. Dosen pembimbing dan penguji tidak diperkenankan menerima bingkisan berupa apapun dari
mahasiswa sidang, sebelum sidang thesis berlangsung.
4. Pemimpin sidang adalah pembimbing utama atau dosen penguji dengan JFA tertinggi.
5. Sidang dilaksanakan dalam 3 bagian : presentasi (maksimal 20 menit), diskusi, dan pengambilan
keputusan. Pada saat pengambilan keputusan, semua mahasiswa tidak diperkenankan berada di
ruang sidang.
6. Sidang dilaksanakan maksimal 2 jam 30 menit.
7. Dosen pembimbing dan penguji menandatangani form berita acara, form penilaian, form revisi
kemudian dosen pembimbing menyerahkan rekaman nilai, berita acara, revisi dan form-form
kelengkapan sidang thesis lainnya kepada Ka.Prodi.

 Tata Tertib Mahasiswa Pengunjung Sidang Thesis
1. Mahasiswa pengunjung sidang diharap mengenakan pakaian sopan dan rapi.
2. Mahasiswa pengunjung sidang diharap datang 15 menit sebelum sidang berlangsung.
3. Mahasiswa pengunjung sidang tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam ruang
sidang.
4. Mahasiswa pengunjung sidang tidak boleh membuat kegaduhan selama sidang berlangsung.
Bagi yang membawa HP mohon disilent.
5. Mahasiswa pengunjung sidang tidak boleh keluar sidang selama sidang berlangsung.
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