
 

 

 

 

PENGUMUMAN 

Nomor :1961/A.14/J.03/XII/2020 

Pelaksanaan Yudisium Periode Bulan Februari 2021 

Program Studi Magister Psikologi Profesi 

 Fakultas Psikologi  

Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

 
 

Bersama ini kami sampaikan batas pengumpulan berkas Yudisium periode bulan Feberuari 

2021 sesuai Kalender Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Adapun batas 

pengumpulan berkas  dan proses pelaksanaan Yudisium sebagai berikut : 
 

Batas Pengumpulan Berkas Syarat Yudisium Yudisium Periode II 

12 Februari  2021 19 Februari  2021 

 

Keterangan :  

1. Pelaksanaan yudisium Periode II (19 Februari 2021) akan dilaksanakan secara daring 

(online) menggunakan video conference (google meet/ zoom). 

2. Syarat yudisium dan upload berkas yudisium (dalam bentuk scan) dapat diakses  melalui 

web: s2.psikologi-mercubuana-yogya.ac.id download   magister psikologi/ magister 

psikologi profesi        sub judul yudisium. 

3. Mahasiswa memenuhi persyaratan syarat skor TOEFL min 450 (dari lembaga terpercaya 

terpercaya seperti UGM, UNY, LIA, Univ Sanata Dharma, Lembaga Bahasa UMBY dll.) 

4. Mahasiswa memenuhi persyaratan Surat Pernyataan atau surat Keterangan sudah 

Publikasi Jurnal terkreditasi nasional   

5. Pengisian SKPI mahasiswa  akan muncul di SIA setelah mahasiswa mengirim scan 

Lembar Revisi Ujian Tesis yang sudah di TTD  tim penguji Tesis ke nomor hotline Mapro.  

6. Mahasiswa wajib mengisi biodata yang ada di SIA dan mahasiswa wajib upload foto resmi 

terbaru dengan latar belakang background warna biru. 

7. Untuk mendapatkan surat keterangan bebas keuangan mahasiswa mengirimkan lembar 

revisi yang sudah di TTD tim penguji Tesis bisa melalui WA atau email kemudian 

mahasiswa  mengirimkan revisi Tesis (dalam bentuk scan) ke nomor hotline Mapro. TU 

akan membuatkan  surat keterangan bebas keuangan dan mahasiswa akan dihubungi jika 

sudah selesai (dipastikan mahasiswa sudah lunas pembayaran/ tidak ada tanggungan 



keuangan) 

8. Untuk TTD lembar pengesahan dosen penguji, dosen pembimbing 1 atau 2 (jika ada) 

mahasiswa bisa memohon ijin melaui via whatsapp terlebih dahulu untuk meminta tanda 

tangan secara online, jika dosen mengijinkan untuk tanda tangan online, mahasiswa bisa 

mengirimkan lembar pengesahan ke email maproumby@mercubuana-yogya.ac.id atau 

magisterpsikologi@mercubuana-yogya.ac.id dan TU yang akan memintakan scan TTD 

dosen pembimbing, penguji dan Dekan kemudian dicap basah  TU akan mengirimkan ke 

mahasiswa kembali melalui email.  

9. Verifikasi Judul dan Abstrak Tesis berbahasa Inggris di Lab Bahasa Inggris Kampus I 

atau mahasiswa bisa melakukan verifikasi di lembaga lain yang terpercaya seperti UGM, 

UNY, LIA, Univ Sanata Dharma, Lembaga Bahasa UMBY, dll. 

10. Pembuatan surat bebas pustaka selama pandemi dilayani setiap hari Jum’at di perputakaan 

kampus 1 & 3 pukul 08.00- 12.00. Syarat bebas pustaka dengan mengisi link : 

bit.ly/2Yh2Rvk  (nomor hotline perpustakaan kampus 2&3: 087838271952) 

 

Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan 

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 

                                                            Yogyakarta, 28 Desember  2020 

Kaprodi Magister Psikologi Profesi, 

 

 

 

 

Dr. Sri Muliati Abudullah, M.A., Psikolog 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


