SYARAT-SYARAT UJIAN REKUALIFIKASI/ALIH STATUS
PROGRAM MAGISTER:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Telah berada sekurang-kurangnya pada semester 8 (delapan) pada saat mendaftar dan
berkomitmen kuat untuk menyelesaikan studinya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Membayar biaya ujian rekualifikasi/alih status program magister sebesar Rp500.000,- (lima
ratus ribu rupiah)
Pembayaran biaya ujian rekualifikasi/alih status program magister sebagaimana dimaksud
pada poin 2menggunakan slip pembayaran dari Sekretariat SPs ke Bank Negara Indonesia
(BNI), kemudian mendatangi Bagian Keuangan Pusat UIN Jakarta di Kampus 1 UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta untuk meminta validasi atas pembayaran biaya ujian rekualifikasi/alih
status program tersebut
Menyerahkan 4 (empat) eksemplar naskah proposal tesis (bagi yang belum melaksanakan
ujian proposal tesis) atau draf(kata draf yang sama maknanya dengan draft dalam bahasa
Inggris telah masuk dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia) tesis (bagi yang sudah
lulus ujian proposal tesis dan telah memiliki pembimbing tesis)dengan progres
terkinikepada Pengadministrasi SPs dalam kertas berukuran B5 bolak-balik font Times
New Arabic ukuran 11, margin 2,5 cm untuk tulisan latin; serta font Traditional Arabic
ukuran 14 untuk tulisan Arab
Melampirkan di bagian belakang naskah proposal/draftesis (masuk dalam bundel/jilidan):
a. Fotokopi hasil pengecekan plagiasi
b. Fotokopi berita acara hasil ujian (nilai) proposal tesis (bagi yang sudah)
c. Fotokopi SK pembimbing tesis(bagi yang sudah)
d. Fotokopi berita acara hasil ujian (nilai) ujian WIP 1 tesis(bagi yang sudah)
e. Fotokopi berita acara hasil ujian (nilai) ujian WIP 2 tesis(bagi yang sudah)
f. Fotokopi berita acara hasil ujian (nilai) ujian komprehensif(bagi yang sudah)
g. Fotokopi sertifikat TOEFL yang lulus (minimal 500) atau jika tidak lulus maka wajib
melampirkan: a.) fotokopi hasil ujian text reading (pada masanya/sebelum
penerapan aturan pelaksanaan English Test), atau b.) fotokopi surat keterangan
hasil English Test dengan skor minimal 70 (dinyatakan lulus) atau 2 (dua) surat
keterangan hasil English Test jika sebagai bukti telah mengikuti dua kali English
Test namun tidak mencapai skor minimal 70
h. Fotokopi sertifikat TOAFL yang lulus (minimal 500) atau jika tidak lulus maka wajib
melampirkan: a.) fotokopi hasil ujian text reading (pada masanya/sebelum
penerapan aturan pelaksanaan Ikhtibār al-Ta'hīl li al-Lughah al-‘Arabiyyah/ITLA),
atau b.) fotokopi surat keterangan hasil ITLA dengan skor minimal 70 (dinyatakan
lulus) atau 2 (dua) surat keterangan hasil ITLA jika sebagai bukti telah mengikuti
dua kali ITLA namun tidak mencapai skor minimal 70
i. Fotokopi notulasi ujian proposal tesis (bagi yang sudah)
j. Fotokopi notulasi ujian WIP 1 dan WIP 2 tesis (jika ada dan bagi yang sudah)
k. Fotokopi notulasi ujian komprehensif (bagi yang sudah)
l. Fotokopi lembar konsultasi dengan pembimbing
Mengisi form pendaftaran manual di Sekretariat SPs untuk mendata nomor kontak yang
bisa dihubungi

