Mahasiswa mengunduh file form sesuai tahapan ujian/seminar yang akan
dilakukan dari website https://biologi.ub.ac.id/s3/id/

Mahasiswa mengirimkan file form persetujuan ujian/seminar kepada
promotor & ko promotor serta tim penguji untuk ditandatangani
/mendapatkan persetujuan

Promotor & ko promotor serta tim penguji mengirimkan file form
persetujuan yang telah ditandatangani kepada mahasiswa (dapat berupa
scan atau foto lewat email atau whattsApp

Mahasiswa mengirimkan file form persetujuan ujian/seminar beserta
kelengkapan berkas ujia/seminar (naskah dll.) ke email ketua program
studi S3 untuk mendapatkan persetujuan (tanda tangan)

Ketua program studi S3 mengirimkan file form persetujuan tersebut
kepada admin pascasarjana Jurusan Biologi (via email
perwitasari.25@yahoo.com)

Admin Pascasarjana Jurusan Biologi mengirimkan surat undangan
pelaksanaan ujian/seminar besrta kelengkapannya (naskah, form
penilaian, form berita acara dan form terkait) serta link zoom kepada
promotor, ko promotor, tim penguji serta mahasiswa (via e mail)

Masing-masing penguji mengirimkan file form penilaian yang telah
ditanda tangani kepada ketua sidang/ketua tim penguji. File berita acara
pelaksanaan tahapan ujian seminar disertasi diisi dan ditandatangani
oleh ketua sidang

Ketua sidang/ketua tim penguji merekapitulasi hasil pelaksanaan tahapan
ujian/seminar disertasi dan mengirimkan berkas penilaian kepada admin
pascasarjana jurusan biologi

Admin mengirimkan file form permintaan revisi kepada mahasiswa

Mahasiswa merevisi file naskah disertasi sesuai dengan saran dan
masukan dari tim dosen penguji dalam waktu dua minggu

Mahasiswa mengirimkan file naskah ujian tahapan disertasi yang telah
direvisi dan form bukti telah melaksanakan revisi untuk ditandatangani
oleh promotor dan ko promotor

Mahasiswa mengirimkan bukti telah melaksanakan revisi kepada admin
pascasarjana jurusan biologi disertai file naskah ujian/seminar tahapan
disertasi yang telah ditandatangani oleh promotor & ko promotor

Promotor & ko promotor menandatangani file naskah ujian/seminar
disertasi yang telah direvisi

Mahasiswa mengirimkan file naskah ujian/seminar tahapan disertasi (lembar
pengesahan telah ditandatangani oleh promotor & ko promotor) ke admin
pascasarjana (lewat email atau whattsApp)

Mahasiswa mengirimkan naskah disertasi dalam bentuk jilid (hardcopy) ke admin
pascasarjana dan operator fakultas apabila situasi dan keadaan sudah normal

Admin pascasarjana jurusan biologi memberikan berkas softcopy (file naskah
disertasi dan file berita acara pelaksanaan ujian tahapan disertasi) kepada kasubag
akademik untuk diteruskan ke operator fakultas

