FREQUENTLY ASKED QUESTION ABOUT TEACHING ASSISTANT (TA)
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UI (FASILKOM UI)

1.

Siapa saja yang dapat mendaftar untuk program TA ini?
JWB: Mahasiswa UI. Program S1 atau S2. Boleh juga untuk yang bukan mahasiswa Fasilkom UI
dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan pendaftaran yang telah ditentukan.

2.

Karena belum bisa mengumpulkan copy Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai yang dipersyaratkan,
apakah ada dokumen lain yang perlu dikumpulkan sebagai pengganti Ijazah dan Transkrip Nilai?
JWB: Tidak perlu dokumen pengganti untuk calon lulusan S1 Fasilkom UI.

3.

Dari formulir pendaftaran TA, ada minat penelitian yang harus saya urutkan dengan nomor
berdasarkan tingkat ketertarikan saya. Apakah ini juga diisi jika saya mengajukan diri sebagai TA?
JWB:

4.

a.

Dicantumkan bahwa proses seleksi TA melalui Subject Exam and Interview.
Maksudnya ada tes? Apa yang di tes kalau saya boleh tahu? Mata kuliah atau bagaimana?
JWB:

c.

a.

Kami tidak bisa memberitahukan hal ini. Harap siapkan diri anda sebaik-baiknya
sehingga bentuk ujian apapun tidak akan menjadi masalah.

Untuk surat rekomendasi, butuh berapa? Apakah ada format khusus yang disediakan oleh
fasilkom?
JWB:

b.

Akan dilaksanakan Subject Exam dan Interview bagi mereka yang mengajukan aplikasi
TA. Topik yang diujikan adalah topik2 dasar yang terkait dengan bidang Ilmu
Komputer, seperti: Matematika, Konsep Pemrograman & Struktur Data, Basis Data &
Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Komputer & Sistem Operasi. Subject Exam &
Interview akan dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer UI.

Kalau boleh tahu, soal tes-nya apakah PG atau isian? Karena setahu saya, tes matrikulasi
berbentuk PG.
JWB:

5.

Kolom Minat Penelitian di form aplikasi TA tetap harus diisi oleh mereka yang
mengajukan aplikasi untuk TA.

Untuk jumlah, silahkan lihat pengumuman. Tidak ada format khusus. Biasanya satu
halaman, dan tidak lebih dari dua halaman.

Hal apa saja yang harus ada dalam surat rekomendasi tersebut?
JWB: Informasi terkait pelamar yang mungkin tidak dapat terlihat jelas dari catatan-catatan
akademis atau riwayat hidup saja. Umumnya surat rekomendasi akan menyertakan
juga informasi keterkaitan dengan pemberi rekomendasi, dan penilaian subjectif yang
mungkin mendukung atau tidak mendukung pelamar.
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