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Peserta ujian adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana
ketentuan pendaftaran yang dibuktikan dengan membawa kartu ujian.
Peserta harus berpakaian rapi, sopan dan bersepatu (tidak boleh memakai kaos
oblong dan atau sandal).
Peserta ujian harus hadir 30 menit sebelum ujian dilaksanakan dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
07.45 - 08.00 : Pengisian daftar hadir dan pengecekan identitas
08.00 - 08.15 : Pembukaan dan pembagian soal
08.15 - 11.15 : Pelaksanaan ujian
Kehadiran peserta ujian dinyatakan dengan menandatangani daftar hadir dan
menunjukkan kartu ujian masuk.
Pengerjaan jawaban ujian menggunakan pensil 28.
Peserta ujian diwajibkan membawa sendiri alat-alat tulis dan tidak diperkenankan
meminjam kepada sesama peserta ujian.
Peserta mengakhiri pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung
lainnya, serta tidak boleh mengaktifkan HP selama ujian berlangsung.
Peserta ujian tidak diperkenankan bertanya kepada sesama peserta ujian, ataupun
melakukan perbuatan yang mencurigakan pada saat ujian berlangsung.
Peserta ujian yang bekerjasama / meniru / mencontoh / menjiplak pekerjaan peserta
ujian yang lain atau menggunakan "joki" dinyatakan gugur / tidak lulus dan ditulis
dalam berita acarc ujian.
Selama berlangsungnya ujian, peserta ujian diwajibkan menjaga agar suasana tetap
tenang; dilarang berbicara, merokok, makan atau minum di dalam ruang ujian.
Peserta ujian yang meninggalkan ujian sebelum waktu berakhir dianggap sudah
menyelesaikan ujian.
Peserta wajib mematuhi tata tertib ujian masuk PMB STTN-BATAN.
Peserta yang tidak mentaati tata tertib akan diberi peringatan oleh pengawas dan
apabila tidak mengindahkan peringatan akan didiskualifikasi.
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
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