Dinamika English Proficiency Test
(Test Toefl Undika)
Salah satu syarat Yudisium adalah lulus test toefl dengan score 450 (Toefl paper base) atau score 5
(IELT), sehingga wajib buat semua mahasiswa Undika.

Syarat :
1. Sudah pernah menempuh matakuliah Bahasa Inggris (FTI dan FDIK) dan Bahasa Inggris 2 (FEB)
2. Untuk pendaftar pertama kali, tidak dikenakan biaya test. Untuk kedua dst dikenakan biaya test
@ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/test *.
3. Test Toefl menggunakan IELT dengan score minimal 5 (sama dengan 450 untuk score Toefl)
4. Materi Test meliputi Writing (30 menit) dan Speaking (5 – 10 menit/mahasiswa)
5. Test secara online lewat ZOOM atau Google Meet, Link Gmeet/zoom bisa dilihat 1 hari sebelum
test dilaksanakan
6. Peserta Tidak hadir saat test = gagal, nilai 0 (nol)
7. Kuota / test = 15 mahasiswa
8. Hanya mahasiswa yang sudah tervalidasi bag. Keuangan yang bisa mengikuti test toefl
9. Hasil Toefl, lulus / gagal bisa dilihat pada dashboard toefl (sicyca)
10. Peserta yang lulus saja yang akan mendapat e-sertifikat yang bisa dicetak sendiri-sendiri.
Lembaga tidak mengeluarkan hard certificate
11. Peserta yang sudah lulus Toefl tidak diperbolehkan mendaftar test toefl lagi (beri kesempatan
pada yang belum lulus)
12. Peserta yang berhalangan hadir bisa membatalkan test toefl paling lambat 2 x 24 jam sebelum
test dilaksanakan (hari dan jam kerja, hari sabtu, minggu dan hari libur lainnya tidak dihitung),
tetapi biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan, hanya bisa dialihkan untuk test
selanjutnya. Pembatalan dilakukan lewat sicyca.
Biaya Test Toefl * :
1. Cara pembayaran test toefl bisa dilihat pada sicyca. Bisa transfer bank mandiri atau scan QRIS
Undika.
2. Upload file bukti bayar pada tempat yang telah disediakan.
3. Bagian keuangan akan memvalidasi bukti pembayaran anda pada hari dan jam kerja, jika
dikemudian hari diketemukan kecurangan terhadap bukti bayar yang diupload maka peserta
akan menerima sanksi yaitu mendapat peringatan (link bag. Kemahasiswaan: pelanggaran
norma) dan hasil toefl digugurkan.

Cara Daftar dan Pelaksanaan :
1. Pendaftaran lewat Sicyca – Toefl

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pilih jadwal dan shif yang ditawarkan
Upload bukti pembayaran
Submit / simpan
Lihat pada menu histori daftar toefl (tabel sebelah kanan)
Tunggu sampai keuangan validasi, jika valid, maka anda masuk sebagai salah satu peserta toefl
Untuk test toefl Cek link alamat gmeet/zoom pada kolom “ruang”
Join pada link tsb dan hadir sebelum test dilaksanakan
Terlambat hadir = gugur, nilai 0 (nol)
Materi Test meliputi:
- Writing (30 menit), mahasiswa mengerjakan soal dari dosen setelah selesai di email (alamat
email akan diinfo saat test), waktu pengiriman email diperhitungkan. Terlambat pengiriman
email = nilai nol (nol).
- Speaking (5 – 10 menit/mahasiswa). Conversation, dosen memberikan pertanyaan, mahasiswa
langsung menjawab saat itu juga, waktu test 5 – 10 menit/mahasiswa.

11. Nilai akhir = nilai rata2 dari Writing dan speaking
12. Siapkan peralatan yang dibutuhkan : komputer / Laptop dengan camera, microfon, headset dan
pastikan koneksi internet stabil saat Test.

Tanya BAAK: email baak@dinamika.ac.id atau WhatsApp BAAK +62 813 3608 3670

Sicyca - Toefl

Pendaftaran Toefl
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