PORTOFOLIO SELEKSI CALON MAHASISWAPROGRAM MAGISTER ONLINE
UNIVERSITAS TERBUKA

IDENTITAS
Nama Calon Mahasiswa

:

Tempat dan Tanggal Lahir

:

Pekerjaan dan Instansi Kerja

:

Alamat rumah

:

E-mail

:

No. telpon

:

No. HP

:

PORTOFOLIO
Program Studi yang Akan Diambil

:

Ijazah S1 Bidang

:

Judul Makalah yang ditulis

:

Kemampuan Bahasa Inggris

:

Kemampuan Menggunakan Internet

:

Frekuensi Menggunakan Internet

:

Siapkan Lampiran-Lampiran berikut dalam bentuk softcopy kemudian unggah melalui
website, registrasi online dengan alamat: http://sia.ut.ac.id.
Lampiran 1 (Ijazah S1 dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir) dalam bentuk jpg.
Lampiran 2 (Makalah yang Ditulis) dalam bentuk doc.
Lampiran 3 (Sertifikat TOEFL, IELTS, atau lainnya) dalam bentuk jpg/pdf.

PANDUAN PENGISIAN PORTOFOLIO

IDENTITAS
1. Nama Calon Mahasiswa
Isikan nama calon mahasiswa sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah S1
2. Tempat dan tanggal lahir
Isikan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran
3. Pekerjaan dan Instansi Kerja
Isikan jenis pekerjaan dan instansi kerja saat ini
4. Alamat
Isikan alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon rumah, dan nomor HP

PORTOFOLIO
1. Program Studi
Isilah program studi yang akan diambil calon mahasiswa
2. Ijazah dan Transkip Nilai S1
Lampirkan hasil scan ijazah dan transkip nilai S1 yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang
3. Makalah
Tulis makalah ilmiah tentang isu-isu yang terkait dengan bidang ilmu yang akan
anda ambil. Makalah ditulis dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Merupakan analisis kasus yang sesuai dengan minat Anda.
b. Sistematika:
 Judul
 Nama penulis, alamat email dan nomor HP
 Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, uraian dan fokus
permasalahan
 Pembahasan ynga membuat analisis atau permasalahan tersebut dilihat
dari perspektif penulis
 Kesimpulan
 Daftar Pustaka
c. Makalah ditulis dengan format Times New Roman, 1,5 spasi font size 12,
ukuran kertas A4, mimimal 5 sampai 7 halaman
4. Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS, atau lainnya)
Lampirkan foto copy TOEFL, IELTS, atau lainnya sebagai bukti calon mahasiswa
mempunyai kompetensi dalam berbahasa Inggris.
5. Tingkat Kemahiran Menggunakan Internet
Kemahiran menggunakan internet wajib dimiliki oleh calon mahasiswa. Berikan
penilaian terhadap kemahiran Anda menggunakan internet
6. Frekuensi Menggunakan Internet
Tuliskan seberapa sering Anda menggunakan internet dalam satu minggu.

