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Sehubungan masih terjadinya pandemi Covid-l9, maka dengan ini kami sampaikan
mekanisme pelaksanaan Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang Fakultas
Kedokteran UMSU T.A 2020/2021yaitu antara lain :

I

1. Ujian CBT akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan link : cbt.umsu.ac.id

Berikut Tata Tertib Pelaksanaan Ujian CBT Online Penmaru FK UMSU

a.

Peserta yang dapat mengikuti ujian adalah yang terdaftar pada portal data UMSU
dan melengkapi berkas.

b.

Peserta ujian mendapat token dari panitia 30 menit sebelum waktu uj ian
kemudian melakukan log in ke sistem dengan menggunakan usemame pasword saat
pendaftaran.

c.

ujian sudah sesuai.
d. Peserta ujian diberikan toleransi keterlambatan 20 menit setelah ujian

e.

f.
g.
h.

Peserta ujian memastikan nama dan no

dimulai dan diperbolehkan mengikuti ujian tanpa adanya penambahan waktu dari
jadwal yang sudah ditetapkan.
Pelaksanaan ujian online akan dimulai serentak sesudah ada instruksi dari panitia
ujian dan uj ian mulai secara otomatis.
Peserta ujian tidak diperbolehkan membuka laman lain selain link ujian yang sudah
ditetapkan.
Peserta beke{a secara jujur dan mandiri dan tidak diperkenankan bertanya atau
bekerjasama dengan lainnya.
Apabila ada kesulitan dan/atau kesalahan teknis selama proses ujian online, peserta
diperkenankan bertanya pada panitia melalui whatsapp grup yang sudah disediakan
dengan cara:

i.
j.

r
.

Mengucapkan salam
Kode soal : (sebutkan masalah/pertanyaan)
Apabila peserla ujian melanggar aturan pada Poin E dan F maka ujian dibatalkan
dan tidak ada ujian ulang.
Setelah waktu ujian selesai, peserta melakukan log out untuk mengakhiri ujian dan
jawaban tersimpan secara otomatis ke sistem.
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2. Tes Kesehatan dilaksanakan oleh peserta ujian di Rumah Sakit Umum Daerah maupun
Rumah Sakit Swasta serta Puskesmas atau Laboratorium Mandiri (Lab Prodia,iPramita
dll) di wilayah tinggal masing-masing, yang menyediakan pemeriksaan dimaksud
(pemeriksaan fisik, tes buta warna, dan tes narkoba).
3. Peserta diwajibkan mendownload dan mengisi Form Surat Pernyataan utrtuk CBT
online dan Surat Pernyataan untuk Tes Kesebatar yang ada di website
www.De nmaru.umsu.ac.
dan ditandatangani dengan Materai 6000 beserta
melampirkan hasil dari res Kesehatan yang sudah dilakukan (ketiga berkas ini wajib
diupload di website sebelum tanggal l9 Juni 2020 pukul 12.00 WIB).

id

4. Pelaksanaan Psikotes dilakukan setelah mahasiswa lulus, dan untuk waktunya sebelum
perkuliahan akademik dimulai.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
ll'assalamu' alaikum warahmatullahi wabaralranh
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