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PENGUMUMAN PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI  

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
No: 126/Kp.06.5/PP.1.6/III/2021 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Program Studi (Progdi) Manajemen yang sedang menyelesaikan 

penulisan tugas akhir atau skripsi pada semester Gasal 2020/2021 atau yang sudah berakhir masa 

bimbingannya, mohon untuk melakukan pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

A. Pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi 

1. Mendaftar melalui tautan formulir berikut ini: http://bit.ly/pendaftaran-ujian-TA-skripsi  

2. Melampirkan e-file hasil scan (pindai) berupa:  

a. Lembar Persetujuan Skripsi yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan 2 

(dengan nama file: Persetujuan-NIM-Nama) 

b. Catatan Aktivitas Bimbingan Skripsi (dengan nama file: CatatanBimbingan-NIM-Nama) 

3. Menyerahkan 3 kopi bendel skripsi kepada Progdi Manajemen  

4. Menyerahkan langsung bukti-bukti berikut ini kepada Progdi Manajemen:  

a. Transkrip Akademik dengan jumlah minimal SKS yang telah ditempuh: 142 SKS untuk S1 

Manajemen dan 112 SKS untuk D3 Manajemen 

b. Surat Keterangan dari Bagian Keuangan yang menyatakan lunas uang kuliah dan pembayaran 

ujian tugas akhir atau skripsi 

c. Bukti telah bebas peminjaman pustaka dari Bagian Perpustakaan 

d. Foto kopi ijazah SMA/SMK/sederajat dan foto kopi KTP 

 

B. Batas akhir pendaftaran 

Progdi Manajemen menerima pendaftaran ujian tugas akhir / skripsi dengan batas akhir sebagai 

berikut:  

Kelas  Tanggal batas akhir 

Reguler Senin, 22 Maret 2021 

Non-Reguler Jumat, 26 Maret 2021 

 

C. Prosedur ujian tugas akhir/skripsi 

1. Jadwal ujian akan diumumkan oleh Progdi Manajemen setelah mahasiswa mendaftar ujian 

2. Ujian akan dilaksanakan secara langsung di Kampus STIE AMA Salatiga dengan mengikuti 

protokol kesehatan (minimal memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).  

3. Pada hari H pelaksanaan ujian, mahasiswa mengenakan pakaian resmi: bawahan hitam, kemeja 

warna putih, dasi hitam, sepatu pantofel hitam, dan jas almamater.  

4. Peserta ujian akan bertatap muka satu per satu dengan para penguji (3 orang penguji) dengan tata 

urutan yang akan disampaikan pada hari H pelaksanaan ujian. 

5. Mahasiswa menyiapkan diri untuk ujian yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir / skripsi dan 

ujian komprehensif. Mahasiswa mempresentasikan hasil karyanya secara langsung (tidak harus 

menggunakan power point). 

6. Untuk keperluan foto ijazah, para peserta akan dipotret pada hari H pelaksanaan ujian. Pendaftaran 

pemotretan dapat dilakukan di bagian administrasi.  
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