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komprehensif di prodi pendidikan dilaksanakan dalam dua tahap
yaitu (1) Ujian online untuk menguji kompetensi profesional (2) Sidang
majelis
Materi saat ujian online meliputi Kimia Dasar, Kimia Analitik, Kimia
Anorganik, Kimia Fisika, Kimia Organik dan Biokimia
Ujian online dilaksanakan dalam waktu 90 menit dengan Nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) 60 (C)
Mahasiswa yang memenuhi nilai KKM dapat dijadwalkan untuk
melaksanakan ujian komprehensif tahap II sesuai jadwal yang ditetapkan
prodi, adapun yang belum memenuhi akan dilakukan remedial tes online
Log in schoology (tes online): NIM_Nama Mahasiswa

6. Sebelum penjadwalan Ujian Komprehensif tahap II, mahasiswa memilih

dua soal kasus untuk dipelajari sebagai bahan presentasi pada saat ujian.
7. Ujian Komprehensif tahap II (sidang majelis) dilakukan dengan presentasi
didepan empat (4) orang penguji meliputi penguji kompetensi pedagogik (1
orang), penguji kompetensi professional (2 orang) dan penguji kompetensi
keagamaan (1 orang).
8. Waktu sidang majelis masing masing mahasiswa 60 menit.
9. Materi kompetensi pedagogik berupa implementasi dari teori yang telah
dipelajari saat perkuliahan
10. Materi kompetensi profesional saat sidang majelis seputar kimia dasar dan
kimia organik (hidrokarbon).
11. Penguji wajib memberikan skor penilaian di setiap aspek yang relefan.
12. Penguji dan Mahasiswa peserta ujian wajib hadir 5 menit sebelum ujian
dilaksanakan
13. Pakaian Penguji:
a. Pria: PSL (Kemeja panjang polos, berdasi dan berjas
b. Wanita: PSH (polos, tidak bermotif)
14. Pakaian Mahasiswa:
a. Pria: Celana warna hitam, baju polos cerah, berdasi dan berjas
almamater)

b. Wanita: Busana muslimah, bawah rok hitam, baju polos warna cerah,
berjilbab dan berjas almamater)
15. Nilai ujian komprehensif adalah rerata dari nilai ujian online dan nilai
masing-masing penguji dari sidang majelis (skala nilai 0.0-100.0).
16. Apabila terdapat mahasiswa yang belum lulus di salah satu atau dua penguji
maka wajib mengulang kepada penguji yang bersangkutan, namun apabila
tidak lulus di semua penguji maka wajib sidang komprehensif ulang
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