
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
S「譲れ鳩α拗繭i Ba沈鋤l㍗

SK BAN PI‘ Nomor 671/SK偲AN-PT仏kred/PTIVII/2021, Tangga1 21 JuIi 2021

Alamat : Jalan K.且Achmad DahIan Nomor 76, TeIepon & Faksi血iIe (0354) 771576, 771503 Kedi正

Website : h碑:〃毒ww. ”nZ)鋤n.ac. /誰e脚l : adnm⑦ mゆ巌俄万cro.肋

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN YUDISIUM

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021I2022

A. Persyaratan Yudisium

l. Lulus sem脚mata kuliah yang ditetapkan oleh progran studi, dib舶kan dengan

transkrip nilai dan ditandatanga血oleh Kaprodi;

2. Mengunggah artikel (Setelah publ巌di junal atau prosiding) dan skripsiAaporan a批正

Pada laman repository UNP Kedin.
3 ・ Lunas biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh BAU.

4. Membayar biaya pendaftaran yudisium di BANK JATIM偲SI.

5. Mengisi data SKPI.

6. Foto azch dan transkrip dengan ketentlm:

a. Kete皿t脚皿fbto:

一Ba毎PRIA, menggunakan jas a血amater, berdasi dengan kemQja put血.

- Ba虫WANITA, menggunakan jas alanamater, berdasi dengan kemQja putih.

- Ranbut tertata rapl.

- Tidak menggu租akan asesoris w知れ

b. Mahasiswa yang be重jilbab dimohon tidak menggmakan jilbab variasi

C. Pengambilan foto dilakukan di BAA sesuai dengan jadwal yang sud血ditetapkan

7. Men由si fomulir yudisium di SIAKAD2.

8. Men毎si fomulir buku kenangan di SIAKAD2 disertai unggch皿e foto (uku∫an file foto

mcksima1 1 MB)

B. Prosedur Penetapan Yudisiu血

1. Mahasiswa yang tel狐menyelesaikan proses akademik mendaftarkan diri ke program

Studi

2. Program studi memveri蝕rasi berkas yudisil皿yang di砧ukan mahasiswa dan

memberikan tanda te血a kepada mahasiswa.　∴

3. Dekan/d血ektur pascasa事ma membent血tim yang ber鴫aS mengkoreksi berkas

Penda龍rm yudisiun (mulai kelengkapan, Validitas dokl血en hingga keses脚ian

doku皿飢).

4. Tim Korektor melaksanakan tugas veri丘kasi di siakad2.

5. Dekan/direktur pascasauana menyelenggarakan rapat pleno dengan tim penilai dan

Kaprodi u調uk menctapkan hasil penilaian berkas pendaftaran yudisiun.

6. Dekan他irektur pascasa ana皿enyera肱an berita acara rapat pleno kepada Rektor

melalui Wakil Rektor I

7. Wakil Rektor I melalui BAA memverifikasi Penomoran aza血Nasional (PIN)

mchasiswa pengusul yudisium.

8. Rcktor menetapkan SK yndisiun berdasa]kan hasil verifikasi PIN.

9. Rektor melaporkan hasil yudisium ke LLDIKTI VⅡ.



C. Pro§edur Pengambilan巧azah

l. Mahasiswa yang telah ditetapkan di SK yudisium semester genap 202 1 /2022 membayar

biaya wisuda ke bank Jatim dan tidak mempunyai tanggungan p血bayaran sebehrmya.

2. Mahasiswa mengisi fom penganbilan ijazch di BAU.

3. Mahasiswa w郎b mendesiminasikan tugas akhir (ckripsi/laporan tugas akhi擁esis) di

junal/ proseding/ bock chapter.

4. Menyera軸綿n hardcopy skrips班aporan tugas akhir/tesis l bendel dan ar ikel座arya tulis

ke Perpustakaan (PPI)

5. Pengambilan azah, tranSkrip nilai dan SKPI di BAA.

M.Pd.


