TENTANG
Walisongo Science Competition (WSC) merupakan kompetisi sains yang diselenggarakan oleh
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
Penyelenggaraan WSC bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
penulisan karya ilmiah di bidang pendidikan MIPA, natural science, dan teknologi yang
berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban; melatih
kreativitas dan inovasi mahasiswa guna menghadapi era globalisasi; memberikan ruang
apresiasi bagi mahasiswa; melatih kemampuan mahasiswa tentang keterampilan dasar
keguruan; serta melatih calon guru agar terampil dalam membuat desain pembelajaran, model
pembelajaran, metode pembelajaran, dan menumbuhkan rasa percaya diri.
Tahun 2020 merupakan tahun ke-3 (tiga) penyelenggaraan WSC. Dalam situasi Pandemi
Covid-19, WSC 2020 tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan kebijakan
pemerintah dengan mengadakan kompetisi secara virtual atau online.
Diharapkan WSC 2020 yang dijalankan secara virtual ini tidak mengurangi semangat
mahasiswa untuk menyalurkan inovasi dan produktivitas. Pelaksanaan WSC 2020 secara
virtual juga diharapkan menjadi peluang terbukanya akses lebih luas dan mudah bagi
mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Cabang lomba virtual WSC 2020 yaitu Karya Tulis Ilmiah (KTI), Inovasi Teknologi dan Media
Pembelajaran (ITMP) dan Microteaching. Adapun ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada
petunjuk teknis (juknis) masing-masing lomba melalui website wsc.walisongo.ac.id
Rangkaian Virtual WSC 2020 akan diselenggarakan mulai tanggal 1 September 2020 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2020. Pengumuman dan penganugerahan pemenang WSC (WSC
Champion Award) akan diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2020 secara virtual
menggunakan zoom meet.

SYARAT & KETENTUAN
1. Virtual WSC 2020 diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Periode pendaftaran Virtual WSC 2020 dibuka mulai tanggal 1 September hingga 7
September 2020.
3. Kategori kompetisi virtual WSC 2020 terbuka untuk seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi
di Indonesia. Adapun ketentuan masing-masing lomba dapat dibaca di petunjuk teknis
(juknis) yang dapat di akses di wsc.walisongo.ac.id
4. Pendaftaran kompetisi hanya dilakukan secara online melalui wsc.walisongo.ac.id
5. Peserta wajib mengisi seluruh informasi pendaftaran dengan benar dan valid.
6. Pelaksanaan Seleksi administrasi akan dilakukan secara serempak pada tanggal 8
September 2020 sampai dengan 13 September 2020. Pengumuman peserta yang lolos
seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 14 September 2020 di
wsc.walisongo.ac.id
7. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, dapat mengikuti rangkaian proses
kompetisi sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) masing-masing cabang
lomba yang dapat diakses di wsc.walisongo.ac.id
8. Dengan menerima syarat dan ketentuan serta berpartisipasi dalam kegiatan ini, peserta
menyatakan informasi beserta dokumen yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Panitia berhak melakukan diskualifikasi peserta yang dianggap melanggar aturan
kompetisi.
10. Keputusan panitia dengan semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini adalah
mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Info lebih lanjut silakan menghubungi kontak person 082289828969 (Arifah) /
089651394245 (Nisa) atau e-mail wsc@walisongo.ac.id atau ke admin Instagram
@walisongosciencecompetition

FAQ
(PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)
Apa itu Walisongo Science Competition atau WSC?
Walisongo Science Competition (WSC) adalah kompetisi sains yang diselenggarakan oleh
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. WSC
memiliki 3 (tiga) cabang lomba yaitu Karya Tulis Ilmiah (KTI), Inovasi Teknologi dan Media
Pembelajaran (ITMP) dan Microteaching.
Tahun 2020 merupakan tahun ke-3 (tiga) penyelenggaraan WSC. Dalam situasi Pandemi
Covid-19, WSC 2020 tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan kebijakan
pemerintah dengan mengadakan kompetisi secara virtual atau online.

Siapa saja yang bisa mendaftar dalam kompetisi?
Seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia yang berasal dari program studi atau
jurusan MIPA atau Pendidikan MIPA

Jika saya bukan mahasiswa dari Program Studi MIPA atau Pendidikan MIPA, apakah saya
boleh mengikuti kompetisi ini?
WSC 2020 hanya bisa diikuti oleh mahasiswa dari program studi atau jurusan MIPA atau
pendidikan MIPA

Cabang lomba apa saja yang dikompetisikan di WSC?
Cabang lomba virtual WSC 2020 yaitu Karya Tulis Ilmiah (KTI), Inovasi Teknologi dan Media
Pembelajaran (ITMP) dan Microteaching

Bagaimana cara mendaftar di WSC?
 Peserta dapat melakukan pendaftaran melalui wsc.walisongo.ac.id
 Peserta wajib mengisi data diri di formulir online yang tersedia
 Peserta melakukan pengecekan pada email yang didaftarkan saat pendaftaran dan
klik tautan pada e-mail untuk melakukan verifikasi
 Peserta dapat melakukan login di wsc.walisongo.ac.id melalui e-mail dan password
yang sudah didaftarkan

Jika saya sudah terdaftar, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Setelah sukses melakukan pendaftaran, peserta dapat mempelajari petunjuk teknis (juknis)
lomba di http://wsc.walisongo.ac.id/ dan mempersiapkan diri sembari memantau informasi
lolos administrasi dan informasi terbaru seputar WSC 2020.

Dimana saya bisa mengakses informasi lengkap tentang WSC 2020?
Informasi lengkap mengenai WSC dapat dipantau melalui website http://wsc.walisongo.ac.id/
dan Instagram @walisongosciencecompetition

Dimana saya bisa mengunduh petunjuk teknis masing-masing cabang lomba?
Petunjuk teknis masing-masing cabang lomba dapat dilihat dan diunduh di website
wsc.walisongo.ac.id

Apa saja tahapan dari WSC 2020?
Secara umum, tahapan WSC 2020 sebagai berikut:
 Registrasi (1-7 September 2020)
 Seleksi administrasi (8-13 September 2020)
 Seleksi finalis (3-14 Oktober 2020)
 Babak final (24 Oktober 2020)
 Pengumuman pemenang dan penganugrahan di WSC Champion Award 2020
(31 Oktober 2020)
Adapun rincian tahapan, ketentuan dan tenggat waktu pada masing-masing cabang lomba
dapat berbeda. Rincian informasi tahapan dapat dibaca dalam juknis masing-masing cabang
lomba melalui wsc.walisongo.ac.id

Bagaimana pelaksanaan lomba dijalankan?
Lomba dilaksanakan secara seluruhnya virtual/daring/online menggunakan zoom meet
dengan menghadirkan peserta dan juri pada babak final (24 Oktober 2020)

Bagaimana proses pengumuman dan penganugrahan pemenang dilakukan?
Pengumuman dan penganugrahan akan dilaksanakan secara virtual menggunakan zoom
meet dengan menghadirkan pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang,
panitia dan peserta WSC 2020

Jika saya sudah mendaftar, namun ada eror data, apa yang harus saya lakukan?
Jika dalam proses pendaftaran terjadi permasalahan, tidak berhasil atau mengalami error,
silakan mengirimkan e-mail permasalahan kamu ke admin wsc@walisongo.ac.id dengan
judul e-mail “WSC – eror pendaftaran - (Nama Kamu)” serta memberikan data-data berikut:
a. Nama lengkap
b. Alamat e-mail yang digunakan untuk mendaftar
c. Kronologi permasalahan
d. Screenshot permasalahan

