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PERSYARATAN DAN TEKNIS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
1. Melampirkan fotokopi ijazah terakhir (SMA/SMK/MA).
2. Melampirkan fotokopi slip pembayaran pembimbingan skripsi (Jika pembimbingan skripsi telah
melebihi batas waktu minimal 1 tahun, wajib melampirkan fotokopi slip pembayaran perpanjangan
pembimbingan skripsi tiap semesternya).
3. Melampirkan surat keterangan bebas daftar ulang/bebas SPP dari Biro Keuangan (Jika telah melebihi
batas akhir semester 8 dan telah masuk pada semester-semester berikutnya, wajib pula melampirkan
fotokopi slip pembayaran daftar ulang tiap semesternya).
4. Melampirkan fotokopi KRS yang isinya tercantum pengambilan mata kuliah skripsi pada satu tahun
akademik terakhir (semester gasal – genap atau dua semester terakhir).
5. Melampirkan KHS semester 1 s.d. terakhir, termasuk KHS semester pendek jika pernah menempuhnya.
6. Melampirkan transkrip nilai sementara yang telah dikeluarkan oleh pihak TU program studi yang
menunjukkan data bahwa hanya tinggal mata kuliah skripsi saja yang belum ditempuh/diselesaikan).
7. Melampirkan fotokopi SK Pembimbing Skripsi.
8. Melampirkan kartu bimbingan skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing untuk siap diujikan.
9. Melampirkan fotokopi hasil tes kemampuan berbahasa Indonesia, fotokopi sertifikat Magang, fotokopi
sertifikat KKN, serta fotokopi kwitansi pembayaran jurnal Surya Bahtera.
10. Melampirkan bukti penerimaan artikel jurnal oleh pengelola jurnal Surya Bahtera atau pengelola jurnal
nasional lainnya di luar PBSI UMPurworejo.
Keterangan: Kesepuluh syarat tersebut diurutkan dan dimasukkan pada stopmap yang telah diberi
identitas nama lengkap, NIM, dan nomor telepon. Kemudian, diserahkan kepada sekretaris program studi
untuk diverifikasi. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, mahasiswa memenuhi syarat ke sebelas dan
dua belas, yakni:
11. Menyelesaikan kelengkapan administrasi ujian skripsi kepada TU program studi.
12. Menyerahkan data softcopy pendaftaran ujian skripsi kepada TU program studi dalam bentuk excel
dengan isian mengacu pada tabel berikut.
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Keterangan:
a. Tidak usah di-Wrap Text/Merger&Center
b. Nomor, Nilai, IPK, dan Tanggal Lulus silakan diisi dengan angka 1
c. Pengisian NIDN harus diawali dengan tanda (‘) agar angka 0 tetap muncul
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