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Wawancara 

Yang dimaksud dengan seleksi Tahap 1
adalah seleksi di SIMAK UI. JIka Anda
lolos dari SIMAK UI, maka Anda dapat
mengikuti preses Seleksi Tahap 2.
Pengumuman seleksi SIMAK tahap 1
dapat dilihat di website UI.  

Mengisi data pribadi
Mengisi asesmen online
Mendapatkan dukungan dan
rekomendasi minimal dari 2
orang, yaitu pembimbing
skripsi, pembimbing akademik
dan/atau atasan. 

Untuk dapat mengikuti Seleksi
Tahap 2, Anda harus melengkapi
berkas wawancara, yaitu:

1.
2.
3.

Link untuk semua pemberkasan
tersebut dapat dilihat pada
pengumuman di website Fakultas
Psikologi. Tidak lengkap berkas, 
kami anggap Anda mundur dan
otomatis gugur. 

Anda dapat melihat di website
UI untuk pengumuman hasil
SIMAK (Tahap 1) dan melihat

website Fakultas Psikologi
untuk prosedur mengikuti

Seleksi Tahap 2. Dari
pengumuman sampai

pemberkasan waktu sangat
terbatas, pastikan Anda

mencatat batas waktu
pengumpulan berkas!  

Berkas yang lengkap akan
diserahkan kepada pewawancara

dan Anda akan mendapatkan
undangan wawancara melalui

email yang telah Anda daftarkan
pada saat pemberkasan dan

jadwal wawancara juga
diumumkan di website Fakultas

Psikologi. Tanpa berkas yang
lengkap, Anda tidak akan kami

undang wawancara. Semua
persyaratan pemberkasan
mutlak. Jika tidak lengkap
sampai batas waktu yang

ditetapkan, kami anggap Anda
mundur dan otomatis gugur.  

Wawancara akan
dilaksanakan secara online,
pada jam dan link yang telah
ditetapkan dan dikirimkan
melalui email Anda. Silakan
hadir 15 menit sebelumnya.
Tanpa kehadiran Anda, kami
anggap Anda mundur dan
otomatis gugur.  Tidak ada
jadwal wawancara susulan. 
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Anda dapat melihat di website UI
untuk pengumuman hasil Seleksi

Tahap 2. Selamat Anda telah
mengikuti proses dengan tertib dan

bagi yang diterima, silakan
melanjutkan ke proses administrasi. 
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