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PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL, DAN MUNAQASAH
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SuLTAN SYARIF KASIM RIAU

MASA PANDEMI COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

A.

PENDAFTARAN

1.

Mahasiswa, dosen, dan pegawai wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai

aturan pemerintah pada saat pendaftar?n seminar/munaqasah
2.

Pendaftaran Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Munaqasah dilakukan di Program
Studi (Prodi)

3.

Persyaratan yang harus dipenuhi:
a.

Kartu Rencana Studi (KRS)

b. Transkrip Akademik sementara
c.

Bukti Acc Setoran Surat oleh PA

d. Naskah proposal, laporan hasil, atau skripsi yang sudah di Acc oleh Pembimbing

4.

Setelah disetujui oleh Prodi, mahasiswa mendaftar ke bagian akademik fakultas untuk

mendapatkan jadwal pelak-sanaan seminar/munaqasah
5.

Mahasiswa menyiapkan borang kelengkapan seminar proposal, seminar hasil, atau

munaqasah (form penilaian dan berita acara yang dibawa pada saat pelaksanaan

seminar/munaqasah)

a.

PENYERAHAN BAHAN

Naskah proposal/laporan hasil/skripsi diserahkan langsung/ditaruh di loker dosen
pen;bimbing dan penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari peJaksanaan

seminar/munaqasah

C.

q

t

PELAKSANAAN

1.

Mahasiswa, dosen, dan pegawai wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai

aturan pemerintah pada saat pelaksanaan seminar/munaqasah
2.
3.

Mahasiswa menyiapkan berkas form penilaian (7 lembar) dan berita acara (7 lembar)
Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Munaqasah dilaksanakan secara luring (o#/i.ne) di
Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau

4.

Peserta seminar/munaqasah terdiri atas mahasiswa ybs, pembimbing, dan penguji tanpa
dihadiri oleh mahasiswa lain

5.

Seminar Proposal dan Seminar Hasil dapat dimulai setelah dihadiri minimal 3 orang

dosen dan pelaksanaan maksimal 1 I.am yang dipimpin oleh Pembimbing
6.

Munaqasah dapat dimulai setelah dihadiri minimal 4 dosen penguji dan pelaksanaan
maksimal 1,5 jam yang dipimpin oleh Ketua Sidang

7.

Setelah pelaksanaan seminar/munaqasah, pembimbing/ketua sidang menyerahkan form
penilaian dan berita acara (arsip) ke bagian akademik fakultas

8.

D.

Bagian akademikfakultas memasukkan (t.nput) nilai ke sistem iraise

SEMINAR PARALEL

1.

Mahasiswa, dosen, dan pegawai wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai

aturan pemerintah pada saat pelaksanaan seminar
2.

Seminar Proposal dan Hasil dapat dilaksanakan secara paralel maksimal 2 (dua) orang

mahasiswa dan telah disetujui oleh seluruh dosen pembimbing dan penguji secara

tertulis
3.

Mahasiswa

menyiapkan

naskah

proposal

dan

laporan

hasil sesuai jumlah

dosen

pembimbing dan penguji
4.

Naskah proposal dan laporan hasn diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar

5.

Mahasiswa menyiapkan berkas form penilaian (7 lembar) dan berita acara (7 lembar)

6. -Seminar Proposal dan Seminar Hasil dilaksanakan secara luring (o#//.ne) di Fakultas

Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau

7.

Peserta seminar terdiri atas mahasiswa ybs, pembimbing, dan penguji tanpa dihadiri
oleh mahasiswa lain

8.

Seminar Proposal dan Seminar Hasil dapat dimulai setelah dihadiri minimal 3 orang

dosen per mahasiswa dan pelaksanaan maksimal 2 jam yang dipimpin oleh Pembimbing

9.

Setelah pelaksanaan seminar, pembimbing menyerahkan form penilaian dan berita
acara (arsip) ke bagian akademik fakultas

10. Bagian akademik fakultas memasukkan (/.nput) nilai ke sistem iraise

