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Persyaratan Artikel:
Artikel publikasi mahasiswa Program Magister FIS UNY harus memenuhi salah satu dari
ketentuan di bawah ini:
1. Artikel berstatus accepted dan telah dipresentasikan di seminar internasional yang
prosidingnya akan diindekskan di Scopus.
2. Artikel yang berstatus accepted di jurnal nasional terakreditasi dengan peringkat akreditasi
minimal Sinta 2 (atau biasa disingkat dengan S2).
3. Artikel yang berstatus accepted di jurnal internasional terindeks. Ketentuan jurnal
internasional terindeks mengacu pada Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 dan Pedoman
Publikasi Ilmiah terbitan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti tahun 2017, yaitu: jurnal
internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks seperti: Scopus, Web of Science
(WoS), Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO, Pubmed, Gale, Proquest,
Chemical Abstract Services, Compendex, Engineering Village, Inspec, ASEAN Citation
Index (ACI), ERIC, atau lembaga pengindeks lain yang setara.
Syarat publikasi untuk memenuhi syarat yudisium:
- Artikel minimal berstatus Submit/In Review dengan melampirkan bukti submit dan surat
pernyataan bermaterai
- Artikel berstatus accepted harus melampirkan bukti pembayaran untuk jurnal berbayar atau
surat keterangan tidak berbayar dari pihak jurnal untuk yang gratis.
- Artikel berstatus Published harus melampirkan artikel yang telah publish atau link artikel
Syarat publikasi untuk pengambilan ijazah:
- Artikel berstatus minimal accepted harus melampirkan bukti pembayaran untuk jurnal
berbayar atau surat keterangan tidak berbayar dari pihak jurnal untuk yang gratis
- Artikel berstatus Published harus melampirkan artikel yang telah publish atau link artikel
Jurnal Internasional Bereputasi
Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional terbitan berkala dengan kriteria
terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (seperti Scopus atau Web of Science), dan
memiliki faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago
Journal Rank (SJR).

Scimago Journal Rank (SJR) dan Source Normalized Impact per Paper (SNIP) merupakan metode
pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan membandingkan jumlah
artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi oleh sebuah jurnal tetapi dengan
mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Untuk melihat sebuah jurnal termasuk dalam SJR
dapat diakses melalui link https://www.scimagojr.com/
Web of Science (WoS) merupakan layanan pengindeksan sitiran ilmiah berbasis langganan daring
yang awalnya diproduksi oleh Institute for Scientific Information (ISI), yang saat ini dikelola oleh
Clarivate Analytics yang menyediakan pencarian sitiran yang komprehensif. Layanan ini memberi
akses pada beberapa basis data yang menjadi referensi penelitian lintas disiplin, yang
memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap sub-bidang khusus dalam disiplin
akademis atau ilmiah. Untuk melihat sebuah artikel terindeks di Wos dapat melalui link
https://mjl.clarivate.com/search-results
Jurnal Nasional Sinta 2
Jurnal Sinta 2 (S2) merupakan jurnal peringkat 2 jurnal nasional. Peringkat jurnal dapat dilihat
melalui laman https://sinta.ristekbrin.go.id/journals
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