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GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR 

SELARAS POLITEKNIK KPT SESI JUN 2016 

 

1. Semua Politeknik diwajibkan melaksanakan Peperiksaan Akhir sepertimana yang 

terdapat di dalam Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (JWPA). 

 

2. Sekiranya masih terdapat pertindihan kursus, Unit Peperiksaan Politeknik boleh 

mengambil langkah ‘kuarantin’ atau menjalankan peperiksaan akhir berasingan 

dengan menggunakan set-set soalan yang lain. 

 

3. Bagi kursus kod lama yang tidak terdapat di dalam JWPA, Unit Peperiksaan 

Politeknik dikehendaki membuat jadual waktu berasingan bagi kursus-kursus 

tersebut. 

 

4. Segala perubahan yang dibuat hendaklah dimaklumkan kepada BPN terlebih dahulu 

sebelum dilaksanakan. 

 

 

Makluman Tambahan: 

 

1. Tarikh Peperiksaan adalah 22 Oktober – 05 November 2016 (2 minggu). Sebanyak 

13 hari peperiksaan yang terlibat termasuk Jumaat Sabtu dan Ahad. Terdapat 2 hari 

cuti umum perayaan Deepavali iaitu pada 29 dan 30 Oktober 2016, dan 1 hari cuti 

melibatkan negeri tertentu seperti 24 Oktober 2016 (Hari Keputeraan Sultan 

Pahang). Staf Politeknik yang bertugas pada hari cuti (Jumaat/Sabtu/Ahad) layak 

untuk memohon cuti gantian dengan syarat staf tersebut ‘clock in’ dan ‘clock out’ 

seperti hari kerja biasa, menjalankan tugas-tugas rasmi seperti biasa dan ianya 

adalah di atas budi bicara dan kebijaksanaan Pengarah / Ketua Jabatan Politeknik 

masing-masing. 

 

2. Bagi staf Politeknik yang tamat waktu bekerja jam 3.30 petang hari Khamis 

sedangkan staf tersebut perlu bertugas mengawas peperiksaan pada petang 

berkenaan, dicadangkan supaya membuat permohonan pelepasan kepada staf 

tersebut untuk mula bekerja / ‘clock in’ jam 9 pagi dan tamat bekerja / ‘clock out’ jam 

4.30 petang. Namun demikian, ia adalah di atas budi bicara dan kebijaksanaan 

Pengarah / Ketua Jabatan Politeknik masing-masing. 
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3. Bagi peperiksaan pada sesi petang hari Jumaat, waktu peperiksaan telah ditetapkan 

pada jam 3.00 petang hingga 5.00 petang. Staf Politeknik yang bertugas perlu 

mengawas sehingga tamat waktu peperiksaan. 

 

4. Bagi calon beragama Hindu yang ingin dikecualikan dari peperiksaan pada 28 

Oktober 2016 (Jumaat), calon tersebut perlu membuat permohonan PAK 

sepertimana dalam surat siaran “PELAKSANAAN PAK KEPADA PELAJAR YANG 

MENYAMBUT DEEPAVALI  2016” bertarikh 05 September 2016. 

 

5. Bagi calon yang menduduki MUET pada 05 November 2016 dan turut terlibat 

dengan Peperiksaan Akhir Politeknik pada tarikh berkenaaan, calon tersebut perlu 

membuat permohonan PAK sepertimana dalam surat siaran “PELAKSANAAN PAK 

KEPADA PELAJAR MENDUDUKI MUET 2016” bertarikh 05 September 2016. 

 


