Panduan Ujian Masuk Program Pascasarjana
Computer Based Test Universitas Negeri Medan
A. Prosedur Pelaksanaan Ujian
1. Buka Browser (Mozilla, Chrome)
Untuk memulai Ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri
Medan, silahkan akses di browser Anda
Dengan alamat website http://exam.unimed.ac.id/cbtpps

2. Masuk menggunakan KAP dan PAP
Silahkan masuk menggunakan KAP dan PAP yang sama pada saat
mendaftarkan diri dilaman Pendaftaran (pps.unimed.ac.id/pmb). Tampilan
halaman seperti dibawah ini. Waktu login mulai pukul 09.00 – 09.30 WIB,
setelah waktu tersebut secara sistem akses ke ujian online akan tertutup.

3. Cek seluruh data diri dan jenis tes
Silahkan periksa data dan jenis tes yang tersedia, jika data diri terdapat
kesalahan (tidak sesuai dengan kartu ujian) dan jenis tes tidak muncul
mohon hubungi panitia seleksi Program Pascasarjana.

4. Ujian sesuai waktu yang ditentukan
Ujian sudah bisa dimulai bersamaan dengan rentang waktu login (pukul
09.00 -09.30) dengan mengklik tombol MULAI UJIAN. Tombol MULAI UJIAN
akan aktif sesuai jadwal ujian yang sudah ditentukan untuk masing-masing
subtest.

Jika tombol MULAI UJIAN pada daftar tes tidak muncul pada waktu yang
sudah ditentukan, silahkan klik tombol MUAT ULANG HALAMAN , jika tidak
muncul juga silahkan hubungi panitia seleksi Program Pascasarjana.

5. Proses Ujian
Setelah tombol MULAI UJIAN di klik maka akan masuk ke proses ujian,
kerjakan ujian dengan waktu yang telah ditentukan.

Klik jawaban maka nomor soal akan berubah menjadi berwarna BIRU, untuk
lanjut ke soal selanjutnya bisa menekan tombol NEXT di bawah soal atau
NOMOR SOAL dibagian kanan, jika waktu habis maka jawaban akan
tersimpan secara otomatis. Tombol SIMPAN JAWABAN diklik apabila semua
jawaban sudah terisi atau Anda sudah yakin untuk menyelesaikan tes
tersebut.

6. Selesai
Jika sudah selesai ujian maka akan muncul riwayat pengerjaan soal seperti
dibawah ini.

Jika semua matakuliah sudah selesai dikerjakan, silahkan keluar dengan
mengklik tombol KELUAR dan proses ujian pun selesai.
“Terima Kasih, Selamat Ujian ... Semoga Sukses”

