Standart Operasional Pelayanan (SOP)
Seminar Proposal Skripsi
1.

Dosen Penguji
a. Dosen Penguji wajib membaca dan memahami isi dari skripsi yang akan diujikan
b. Dosen pembimbing dan dosen penguji apabila tidak bisa hadir maka wajib memberi informasi kepada
akademik 1X24 jam sebelum ujian berlangsung
c. Dosen Penguji wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Apabila
terlambat datang, dosen pembimbing atau dosen penguji harus menginformasikan ke panitia/bagian
akademik fakultas.
d. Dosen wajib mengikuti proses sesuai dengan jadwal
e. Majelis Dosen Penguji wajib memberikan dan mengisi berita acara baik untuk dokumen akademik dan
pada buku Bimbingan Skipsi (Angkatan 2010) serta menandatanginya.
f. Apabila dosen penguji menghendaki mengganti judul, objek/subjek penelitian dan metodelogi penelitian
seminar proposal skripsi maka majlis penguji harus menulis dalam berita acara yang sudah disediakan
oleh panitia.
g. Durasi dosen penguji seminar proposal skripsi selama 30 menit / mahasiswa.
h. Dosen wajib menandatangani buku bimbingan skripsi.

2.

Mahasiswa
a. Mahasiswa wajib datang 30 menit sebelum ujian dilaksanakan
b. Mahasiswa wajib memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh panitia skripsi :
1). Atasan putih
2). Bawahan hitam
3). Berdasi bagi yang laki-laki
4). Berjilbab putih bagi perempuan
5). Bersepatu vantofel dan
6). Wajib memakai almamater UIN Maliki Malang
c. Mahasiswa wajib mengikuti Seminar proposal dari awal sampai akhir
d. Mahasiswa wajib membawa semua referensi yang dirujuk., baik dalam bentuk hardcopy maupun
softcopy.
e. Proposal skripsi yang akan diujikan, harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi
(ditanda tangani oleh dosen pembimbing).
f. Mahasiswa membuat power point (maksimal 7 slide termasuk judul).
g. File power point yang digunakan untuk presentasi harus diserahkan pada panitia 30 menit sebelum acara
seminar proposal dimulai dengan menggunakan nama file Nama Mahasiswa_NIM. Contoh:
Janoko_104100xx
h. Mahasiswa wajib memenuhi Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sesuai panduan dan dikuatkan
dengan validasi / tanda tangan dari dosen wali.
i.
Seminar Proposal Skripsi bersifat terbuka dan dihadiri oleh Audien yang tidak dari mahasiswa lain dan
dosen yang tidak bertugas.
j.
Membawa buku monitoring bimbingan skripsi
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