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Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi Online 

23F (Malam) dan 33F (Blended) 

 

1. Mahasiswa melengkapi berkas sesuai dengan identitas pendaftaran 

https://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/alur-pendaftaran-ujian-skripsi/ (point 2) 

2. Mahasiswa wajib mengisi identitas pendaftaran ujian skripsi pada ceklist pendaftaran  

3. Berkas pendaftaran ujian skripsi di scan dan dijadikan dalam bentuk PDF 

4. Mahasiswa mendaftar melalui google form, link: 

h t tps : / /b i t . l y/Penda f t a ranUj ianSkr ips iK3  

5. Berkas pendaftaran ujian skripsi di scan dan dijadikan dalam bentuk PDF 

6. Setelah mengisi digoogle form (submit), mohon mahasiswa mengkonfirmasi dengan 

menyebutkan Nama_NIM_Pendaftaran Ujian Skripsi ke nomer : 081329260567 (Mas 

Luluk) 

7. Menunggu konfirmasi dari verifikator yang akan diinfokan melalui whatsapp: 

a. Lolos pendaftaran ujian skripsi melanjutkan ke tahap point 7 

b. Tidak lolos pendaftaran (berkas tidak lengkap) silahkan bisa melengkapi dan mengisi 

kembali google form, selama google form pendaftaran masih dibuka. 

8. Semua Berkas pendaftaran Ujian Skripsi diupload di google form  

9. Mahasiswa dimohon mengirim bendel skripsi dan naskah publikasi berupa file word 

(softfile) serta power point untuk presentasi (Upload di Google Form) 

10. Pastikan kelengkapan dan bukti persetujuan dari DPS dll sudah disertakan dalam file 

11. Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas skripsi dan bukti persetujuan  dari 

beberapa pihak terkait 

12. Mahasiswa mendapatkan pemberitahuan jadwal ujian skripsi melalui WA (pastikan no WA 

selalu aktif). 
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Prosedur Pelaksanaan Ujian Skripsi Online 
 

1. Ujian skripsi online dilakukan melalui aplikasi google meet 

2. Petugas (tendik) akan mengirimkan berkas ujian, naskah skripsi, power point dalam 

bentuk softfile kepada dosen pembimbing dan dosen penguji 

3. Mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen penguji harus siaga (stanby) ditanggal 

dan jam yang telah ditentukan 

4. Petugas (tendik) akan mengundang mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen 

penguji untuk bergabung di aplikasi google meet untuk melakukan ujian online. 

5. Proses ujian skripsi online dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dosen 
pembimbing dan penguji 

a. Mahasiswa memakai pakaian hitam putih 

b. Dosen pembimbing memimpin jalannya ujian skripsi (membuka ujian, mengakhiri 

ujian, menyimpulkan hasil ujian, menutup ujian ) 

c. Mahasiswa melakukan presentasi maksimal 5 sampai 10 menit 

d. Dosen penguji memberikan pertanyaan atau klarifikasi 

e. Dosen pembimbing mencatat apa yg ditanyakan/klarifikasi (Notulen) 

f. Dosen pembimbing mengakhiri tanya jawab/klarifikasi 

g. Mahasiswa diminta mematikan aplikasi sebentar untuk memberikan kesempatan 

dosen penguji dan dosen pembimbing berdiskusi untuk memutuskan lulus atau 

tidak lulus. 

h. Dosen pembimbing dan dosen penguji berdiskusi untuk menentukan kelulusan 
 

i. Dosen pembimbing menghubungi mahasiswa untuk bergabung lagi diaplikasi 

(lewat WA) 

j. Dosen pembimbing menyampaikan hasil ujian kepada mahasiswa dan mengakhiri 

ujian (menutup ujian skripsi) 

6. Dosen pembimbing dan dosen penguji memberikan penilaian ujian kepada petugas 

tendik (kampus 1 : mas Huma dan kampus 3 : mb Zarina) melalui WA 

7. Selesai 

Demikian informasi ini Kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
Yogyakarta, 21 September  2022 
Kaprodi S1 Psikologi 

 
Ttd 

 
Narastri Insan Utami, S.Psi., M.Psi
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