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Yth. Mahasiswa Program Magister dan Doktor 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

 

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Komprehensif/Kualifikasi Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, 

diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 

I. Tema Ujian 

Tidak ada tema secara umum. Apabila suatu program studi perlu menentukan tema, akan diberitahukan 

kemudian. 

 

II. Pendaftaran 

Pendaftaran ujian komprehensif/kualifikasi mulai tanggal 15 s.d. 29 September 2022 secara daring. 

 

III. Pelaksanaan Ujian 

1. Ujian Tulis Magister (S2) / Ujian Tulis Doktor (S3) 

 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 12 Oktober 2022 

 

Kegiatan/Bidang Uji Pukul 

Landasan Pendidikan (S2) 

Wawasan Pendidikan (S3) 
09.00 s.d. 11.00 WIB 

Ishoma 11.00 s.d. 12.30 WIB 

Kemampuan Bidang Studi (S2) 

Spesialisasi Bidang Studi (S3) 
12.30 s.d. 14.30 WIB 

 

2. Ujian Lisan Komprehensif/Kualifikasi: 
 

a. Magister (S2) : Jadwal ujian lisan sesuai dengan pengaturan Koordinator Prodi masing-masing. 

b. Doktor (S3)   : Jadwal pelaksanaan ujian kualifikasi lisan diatur oleh Fakultas. 

 

IV. Syarat Pendaftaran 
 

Mahasiswa yang berhak dan boleh mengikuti Ujian Komprehensif/Kualifikasi adalah mahasiswa yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 

1.A.  Ujian Komprehensif Magister (S2) 
 

a. Lulus semua Matakuliah dengan nilai minimal B (tidak termasuk MK KPL, MK 

Seminar/Pengembangan Proposal, dan MK Tesis) dibuktikan dengan rekap KHS (Kartu Hasil 

Studi) mulai semester 1 s.d. terakhir; 

b. Melampirkan bukti KRS (Kartu Rencana Studi) semester terakhir yang sudah ditandatangani oleh 

dosen PA  
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1.B.  Ujian Kualifikasi Doktor (S3) 
 

a. Lulus semua Matakuliah dengan nilai minimal B+ dibuktikan dengan rekap KHS mulai semester 

1 s.d. terakhir; 

b. Mengunggah draf usulan penelitian disertasi lengkap dengan persetujuan pembimbing dan 

diketahui oleh Koordinator Prodi untuk diseminarkan dalam ujian kualifikasi lisan pada form 

pendaftaran; 
 

2. Mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif/kualifikasi pada tautan: 

https://bit.um.ac.id/ujikompreFSGsl22 (ujian komprehensif)  

https://bit.um.ac.id/kualifikasiFSGsl22 (ujian kualifikasi); 
 

3. Melunasi biaya pendidikan (rekap pembayaran dapat didownload di siakad) dan melaksanakan 

registrasi administrasi pada semester berjalan. 

 

Bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan diri, diwajibkan melengkapi semua lampiran sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan 
 

 

V. Kelulusan Hasil Ujian Komprehensif/Kualifikasi 

1. Magister (S2) 

Kelulusan hasil ujian komprehensif mahasiswa S2 akan diumumkan pada semester berjalan. 
 

Ketentuan hasil ujian komprehensif Magister (S2) sebagai berikut: 

a. Dinyatakan lulus, jika telah menempuh ujian tulis dan lisan dengan hasil penilaian lulus. 

b. Jika hasil penilaian salah satu bidang ujian tidak lulus, maka hasil ujian komprehensif dinyatakan 

tidak lulus dan mahasiswa mengulang ujian bidang yang tidak lulus di bawah koordinasi 

Koordinator Program Studi. 

c. Jika hasil penilaian kedua bidang ujian tidak lulus, maka hasil ujian komprehensif dinyatakan tidak 

lulus dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian komprehensif periode 

berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

 

2. Doktor (S3) 

Kelulusan ujian kualifikasi mahasiswa S3 akan diumumkan pada semester berjalan. 
 

Ketentuan hasil ujian kualifikasi Doktor (S3) sebagai berikut: 

a. Dinyatakan lulus, jika telah menempuh ujian tulis dan lisan dengan hasil penilaian lulus. 

b. Jika hasil penilaian salah satu bidang ujian tidak lulus, maka hasil ujian komprehensif dinyatakan 

tidak lulus dan mahasiswa mengulang ujian bidang yang tidak lulus di bawah koordinasi 

Koordinator Program Studi. Susunan Penguji dan penjadwalan diatur oleh Koordinator Program 

Studi. Ujian lisan ulang berupa pelaksanaan ulang Seminar Usulan Proposal Penelitian. 

c. Jika hasil penilaian kedua bidang ujian tidak lulus, maka hasil ujian kualifikasi dinyatakan tidak 

lulus dan mahasiswa wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian kualifikasi periode berikutnya 

dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

 

VI. Sifat Ujian  

1. Ujian komprehensif/kualifikasi bersifat open book. 

2. Mahasiswa diwajibkan membawa laptop untuk mengerjakan ujian. 

 
 

         14 September 2022 

         a.n. Dekan 

         Wakil Dekan I, 

       

 

 

Tembusan:              Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd 

1. Dekan;              NIP 196409171988022001 

2. Wakil Dekan II; 

3. Para Koordinator Program Studi S2 dan S3; 

4. Koordinator Bagian TU; 

5. Para Sub Koordinator Subbag FS 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

https://bit.um.ac.id/ujikompreFSGsl22
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