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UJIAN KUALIFIKASI DOKTOR 

Ujian kualifikasi merupakan ujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan 

mahasiswa untuk menjadi kandidat doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan. 

Ujian kualifikasi disebut juga dengan ujian Prelium atau ujian Komprehensif. Materi 

yang diujikan meliputi konsep-konsep dasar di bidang Ilmu Lingkungan serta sintesis 

keilmuan terkait dengan rencana disertasi. Dalam hal ini fokus pengujian pada aspek 

penguasaan metodologi penelitian di bidang yang terkait dengan disertasi, penguasaan 

materi bidang ilmu, kemampuan penalaran dan abstraksi, dan kemampuan sistematisasi 

hasil pemikiran dalam penyusunan Proposal Disertasi. 

Ujian dilaksanakan secara lisan dengan menghadirkan dosen penguji yang berasal 

dari Dosen tetap (Home base) dan dosen pengajar Mata Kuliah di Program Doktor Ilmu 

Lingkungan. Ujian kualifikasi non SKS dan diberi predikat lulus atau tidak lulus (non 

graded). Pelaksanaan ujian Kualifikasi di bawah tanggung jawab Ketua Program Studi 

Doktor. Ujian kualifikasi dilakukan sebelum seminar proposal disertasi.    

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian Kualifikasi akan diberi surat 

keterangan lulus dan sertifikat ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur 

Program Pascasarjana dan telah dapat dikatakan sebagai Kandidat Doktor. Mahasiswa 

yang tidak lulus ujian Kualifikasi diberikan kesempatan mengulang sebanyak dua kali 

dalam jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat tiga bulan sejak ujian 

kualifikasi pertama. Bila ujian yang dilakukan tiga kali tidak lulus maka mahasiswa 

tersebut dianggap Drop out (D0). 

 

PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI DOKTOR 

Secara rinci persyaratan, prosedur, dan tata tertib pelaksanaan Ujian Kualifikasi 

diuraikan di bawah ini. 

Persyaratan dan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi 

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan 

telah menyelesaikan beban studi minimal 19 SKS, dengan nilai IPK 

minimal 3,50, juga telah menyelesaikan konsep atau draft proposal 

penelitian disertasi berdasarkan format yang ada di Program Studi Ilmu 

Lingkungan  yang telah disetujui oleh PA (Pembimbing Akademik) 

yaitu Ketua Program Studi Doktor. 

2. Nilai IPK tersebut dibuktikan dengan penyerahan print out kartu hasil 

studi (KHS) nilai yang telah   ditandatangani   oleh   Ketua Program 

Studi. 
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3. Mahasiswa  membuat  permohonan  ujian  Kualifikasi , ditujukan 

kepada program studi. 

4. Statusnya merupakan mahasiswa aktif pada semesternya yang  

bersangkutan dengan melampirkan bukti registrasi (Slip SPP) dan 

Kartu Rancangan Studi (KRS). 

5. Berkas permohonan ujian Kualifikasi ini dan Draft Disertasi 4 

rangkap dimasukkan kedalam map hijau yang selanjutnya diserahkan 

kepada program studi. 

6. Berkas permohonan tersebut akan diverifikasi oleh program studi. 

7. Program studi selanjutnya menentukan nama-nama dosen penguji, 

jadwal dan tempat pelaksanaan ujian, serta mengumumkan rencana 

pelaksanaan ujian Kualifikasi tersebut. 

8. Ujian  Kualifikasi  merupakan  ujian  tertutup  yang  hanya  diikuti  

oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dihadiri oleh Dosen Penguji. 

9. Ujian Kualifikasi dilaksankan secara lisan. 

Tata tertib Pelaksanaan Ujian Kualifikasi 

1. Penguji ujian Kualifikasi terdiri dari Ketua Program Studi dengan tim 

penguji yang terdiri dari Dosen tetap program studi serta 

penanggujawab mata kuliah.  

2. Syarat penguji serendah rendahnya memiliki gelar akademik doktor 

di bidang terkait dan jabatan fungsional Lektor Kepala. 

3. Mahasiswa yang mengikuti ujian Kualifikasi memakai Pakaian Jas 

Lengkap (Laki-laki) Kebaya/Kurung Lengkap (Perempuan). 

4. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian Kualifikasi sudah harus 

datang 15 menit sebelum ujian dilaksanakan. 

5. Pelaksanaan Ujian: 

a. Ujian dikoordinir oleh pengelola Program 

Studi. 

b. Ketua panitia ujian kualifikasi memimpin dan membuka 

pelaksanaan ujian sesuai waktu yang telah ditetapkan.  

c. Ujian berlangsung dalam rentang waktu 60 s/d 120 menit. 

d. Setiap dosen memberikan penilaian menggunakan blangko 

penilaian yang telah disiapkan. 

6.  Setelah   ujian   selesai,   dosen   penguji   menandatangani   Berita   

Acara Ujian Kualifikasi 
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Pengumuman Hasil Ujian Kualifikasi 

1. Hasil ujian Kualifikasi akan diumumkan oleh rapat Tim Penguji 

begitu selesai ujian. 

2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Kualifikasi jika mendapatkan nilai 

rata-rata minimal 76. 

3. Hasil ujian Kualifikasi berupa lulus atau tidak lulus. 

4. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai Kandidat 

Doktor. 

5. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut dinyatakan 

tidak lulus dan diwajibkan untuk mengulang kembali ujian Kualifikasi 

tersebut di waktu yang lain, pengulangan sebanyak dua kali dalam 

jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat tiga bulan sejak 

ujian kualifikasi pertama. Bila ujian yang dilakukan tiga kali tidak lulus 

maka mahasiswa tersebut dianggap Drop out (D0). 

6. Bagi yang tidak mengikuti ujian ulangan sebagai mana dimaksud pada  

butir (5) dianggap mengundurkan diri  

7. Bagi mahasiswa yang mengulang dibebani biaya penyelenggaraan 

ujian kualifikasi.   

Kelengkapan Pendaftaran Ujian Kualifikasi 

Kelengkapan untuk pendaftaran dan pelaksanaan ujian kualifikasi adalah: 

1. Copy bukti pembayaran SPP semester I, II dan  (semester berjalan) 

2. Formulir permohonan ujian kualifikasi  

3. Laporan Kemajuan Belajar/KHS smt 1 dan 2 

4. Menyerahkan 4 (empat) eksemplar karya ilmiah pra-proposal sebagai 

bahan ujian. Jilid biasa warna cover: Putih 

 

Pekanbaru,   Agustus 2017 

Ketua Prodi Doktor (S3)  

  
         Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si 

                                                  NIP. 196210131989031001 

 


