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 2. Pembimbing akademik memberikan persetujuan terhadap 

  usulan judul-judul skripsi mahasiswa bimbingannya kalau 

  judul-judul yang diajukan dianggap layak. 

 3. Mahasiswa mengajukan usulan judul-judul skripsi yang telah 

  disetujui oleh pembimbing akademik dengan menggunakan 

  form usulan yang telah disediakan kepada koordinator 

  program studi atau tim yang telah ditunjuk. 

 4. Koprodi atau tim yang telah ditunjuk memberikan persetujuan 

  terhadap judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. 

 5. Jika usulan judul skripsi mahasiswa disetujui, koprodi atau 

  tim yang telah ditunjuk menunjuk dua orang dosen 

  pembimbing dan menyampaikannya kepada mahasiswa. 

 6. Koprodi atau tim yang telah ditunjuk mengadministrasikan 

  judul skripsi mahasiswa yang telah disetujui beserta dosen 

  yang ditunjuk sebagai pembimbing utama dan pembimbing 

  pembantu. 
  

6. Kualifikasi Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, 

Pejabat/petugas atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen 

yang menjalankan pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b 

POS   
  

7. Referensi Buku Pedoman Studi 
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yang menyangkut segi pendidikan maupun bidang ilmunya. 
 

2. Dosen Pembimbing skripsi adalah dosen tetap pada 

Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha yang 
telah memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan mempertimbangkan keahlian sesuai bidang 
ilmu yang bersangkutan  

3. Bimbingan skripsi adalah bimbingan yang dilakukan oleh 
setiap dosen pembimbing kepada mahasiswa 
bimbingannya yang sedang menyusun skripsi 

 

   

5. Prosedur 1. Mahasiswa menyusun proposal penelitian di bawah 
  bimbingan kedua dosen pembimbing dengan lama bimbingan 

  maksimal selama satu bulan dengan frekuensi bimbingan 

  minimal tiga kali untuk tiap dosen pembimbing 

 2. Proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kepada 

  mahasiswa selama penyusunan proposal dibuktikan dengan 

  mengisi tandatangan pada form bimbingan yang telah 

  disediakan. 

 3. Jika dalam 2 bulan mahasiswa tidak mampu menyelesaikan 

  proposalnya, maka masalah mahasiswa atau judul skripsi 

  yang sedang disusun proposalnya harus dikonsultasikan 

  kembali dengan koordinator program studi. 

 4. Setelah proposal skripsi dinyatakan layak untuk diteruskan 

  berdasarkan hasil rekomendasi seminar proposal, setiap 

  langkah yang akan dikerjakan oleh mahasiswa baik dalam 

  proses penelitian maupun dalam penyusunan skripsi harus 

  dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

 5. Proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kepada 

  mahasiswa selama penyusunan skripsi  dibuktikan dengan 

  mengisi tandatangan pada form bimbingan yang telah 

  disediakan 

 6. Mahasiswa yang belum berkonsultasi lebih dari tiga bulan 

  setelah rancangan disetujui akan diberikan peringatan oleh 

  pembimbing 

 7. Apabila mahasiswa tidak pernah berkonsultasi lebih dari 

  enam bulan, maka rancangan penelitiannya dinyatakan gagal 

  oleh koordinator program studi. 

6. Kualifikasi Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, 

Pejabat/petugas atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen 

yang menjalankan pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b 

POS   
  

7. Referensi Buku Pedoman Studi  
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 ditetapkan dan wajib dihadiri oleh kedua pembahas dan 

 minimal satu orang dosen pembimbing. 

 4.  Mahasiswa wajib menyerahkan proposal skripsi yang akan 

 diseminarkan kepada tim penguji paling lambat 3 hari 

 sebelum seminar dilaksanakan. 

 5.  Rekomendasi akhir dari hasil seminar proposal adalah: 

 Proposal ditolak, atau Proposal diterima dengan perbaikan 

 atau Proposal diterima tanpa perbaikan. 

 6.  Jika proposal skripsi mahasiswa ditolak, maka mahasiswa 

 wajib mengajukan judul baru kepada koprodi. 

6. Kualifikasi Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, 

Pejabat/petugas atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen 

yang menjalankan pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b 

POS  
  

7. Referensi Buku Pedoman Studi 
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  yang ditugaskan untuk menguji skripsi mahasiswa. 
   

5. Prosedur 1. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri kepada koprodi untuk 
  mengikuti ujian skripsi setelah kedua dosen pembimbing 

  memberikan persetujuan terhadap skripsi yang disusun 

  mahasiswa dan memenuhi syarat administrasi lainnya sesuai 

  dengan ketentuan. 

 2. Koprodi menetapkan tim penguji skripsi yang terdiri dari 4 

  orang (2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing) 

 3. Mahasiswa wajib menyerahkan skripsi yang akan diujikan 

  kepada tim penguji paling lambat 3 hari sebelum ujian 

  dilaksanakan 

 4. Pelaksanaan ujian skripsi dilakukan pada waktu yang telah 

  ditetapkan dan wajib dihadiri oleh kedua penguji dan minimal 

  satu orang dosen pembimbing atau dihadiri seorang penguji 

  dan dua orang pembimbing). 

 5. Penilaian yang diberikan oleh penguji pada saat ujian skripsi 

  dilakukan dengan menggunakan form penilaian yang telah 

  ditetapkan. 

 6. Nilai akhir ujian skripsi ditentukan berdasarkan rerata skor 

  yang diberikan oleh penguji yang hadir pada saat ujian 

 7. Status kelulusan ujian skripsi beserta perolehan nilai 

  mahasiswa akan diumumkan pada saat pelaksanaan yudisium 

  yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas. 

 8. Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi diberi kesempatan 

  menempuh ujian ulangan maksimal dua kali. 

 9. Waktu untuk menempuh ujian ulangan skripsi diatur sesuai 

  dengan pedoman studi yang berlaku 

6. Kualifikasi Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, 

Pejabat/petugas atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen 

yang menjalankan pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b 

POS Dosen penguji utama adalah dosen yang memiliki jabatan 

 minimal lektor, sedangkan dosen penguji pembantu adalah dosen 

 dengan jabatan minimal asisten ahli Golongan III/b 
  

7. Referensi Buku Pedoman Studi 
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