
Diumumkan bagi mahasiswa prodi kedokteran angkatan 2015, 2014, 2013, dan 2012 yang akan 

mengikuti Uji Tahap Bersama (UTB) 2  di fakultas kedokteran UNS : 

1. Pelaksanaan Uji Tahap Bersama (UTB) 2  di Fakultas Kedokteran UNS akan dilakukan di ruang 

CBT lantai 4 gedung pendidikan dokter pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018. 

 

2. Waktu pelaksanaan ujian : 

 Sesi pagi   : Pukul  07.30 s.d 12.30 (mulai masuk ruangan test pukul 07.30) 

 Sesi siang : Pukul  12.30 s.d 17.30 (mulai masuk ruangan test pukul 12.15) 

 

3. Pembagian nama mahasiswa sesi pagi maupun siang bisa dicek di web prodi kedokteran FK 

UNS 

 

4. Mahasiswa wajib membawa kartu mahasiswa saat ujian, atau kartu tanda pengenal lain yang 

berlaku ( SIM, KTP) 

 

5. Untuk mahasiswa sesi pagi diharap hadir pukul 07.00 di ruang transit (Ruang kuliah 5 gedung 

pendidikan dokter lantai 2) untuk menandatangani lembar presensi, melihat denah ruang 

ujian, serta chek  kartu mahasiswa, pakaian, dll. 

Mahasiswa diharap untuk sudah sarapan pagi terlebih dahulu karena panitia tidak 

menyediakan makanan untuk peserta ujian. Peserta boleh membawa minuman (dalam botol 

transparan) ke ruang ujian. 

 

6. Untuk mahasiswa sesi  siang diharap hadir pukul 11.45 di ruang transit ( Ruang laboratorium 

mikrobiologi  gedung pendidikan dokter lantai 5) untuk menandatangani lembar presensi, 

melihat denah ruang ujian, serta chek  kartu mahasiswa, pakaian, dll. 

Mahasiswa diharap untuk sudah makan siang terlebih dahulu karena panitia tidak 

menyediakan makanan untuk peserta ujian. Peserta boleh membawa minuman (dalam botol 

transparan) ke ruang ujian. 

Khusus untuk mahasiswa sesi siang, diharap bisa melakukan sholat dzuhur di lingkungan 

fakultas kedokteran UNS untuk mencegah keterlambatan masuk ruang ujian. 

 

7. Mahasiswa  peserta Uji Tahap Bersama (UTB) 2  wajib hadir dalam acara briefing yang 

diberikan panitia Pusat dan wajib menandatangani lembar presensi di depan panitia pusat. 

Acara briefing dan penandatanganan presensi ini akan diadakan pada : 

 Hari   : Jumat 

 Tanggal  : 30 November 2018 

 Pukul  : 10.30 s.d selesai 

 Tempat  : Auditorium FK UNS 

 

8. Untuk aturan dan lain-lain akan dijelaskan lebih lanjut saat acara briefing berlangsung. 

 

Sekian dan Terimakasih atas perhatiannya. 


