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PELAKSANAAN WISUDA KE-44 TAHUN 2OI9

Assal amu' alai kum Wr. Wb.

sehubungan dengan akan dilaksanakan wisuda ke44 tahun 2019, maka diumumkan kepada

seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat agal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA :

l. Telah dinyatakan lulus yudisium berdasarkan SK. Rektor pada semester Ganjil
201812019, Semester Genap 2018/2019, atau periode sebelumnya.

2. Mendaftar sebagai peserta wisuda secara danng (online) melalui cybercampus.um-

surabaya.ac.id paling lambat tanggal 15 April 2019.

3. Membayar Rp. 1.500.000,- untuk biaya wisuda penerbitan ijasah, ranskrip nilai, dan

pengembangan perpustakaan U M Sunbaya
4. Telah melunasi seluruh kewaj iban keungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Telah menyerahkan skripsi/tesis/tugas akhir dal ambentuk softcopy (PDF) dan hardcopy

ke perpustakaan U M S u ra b aY a.

6. Menyerahkan foto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 8 lembar untuk jenjang

Sl dan D3, dan berwama untuk jenjang 52, dengan ketentuan sebagai berikut:

l) Memakai jas ALMAMATER.
2) Tetinga kelihatan, trdak memakai kaca mata , dan tidak memakai lencana'

3) Laki-laki memakai kemeja dan berdasi

4) Khusus putri boleh memakai jilbab dengan cahtan harus mengisi surat

PERI'IYATAAN MEMAKAI JILBAB yang telah disediakan BAA' dan latar

belakang (background) harus kontravberbeda dengan wama jilbab dan berwama

biru untuk program Pascasarjana.

5) Dicetak di atas kertas dof

B. LAIN-LAIN
l. wisuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tnggal 27 April 2019 di Auditorium

UMSurabaya (At-Tauhid Tower tantai 13).

2. Gladi benih akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019 bertempat di

Auditorium lJMsurabaya (At-Tauhid Tower tantai 13).pada pukul 13.00 - selesai

3. Seluruh calon wisudawan wajib mengikuti kedua kegiatan di atas.

4. Toga, Undangan dan Kelengkapan wisuda diambil mulai tanggal 23 - 26 April 2019 di

Xaitor Bea mulai pukul 09.00 s.d 15.00 dengan membawa fotocopy bukti pelunasan

dari BAK.
5- Memastikan kevalidan data diri yang diinput pada cybercampus untr* penerbitan Ijazah,

Transkrip, dan SKPI wisudawan dengan melakukan lankahJangkah berikut:

a. Silakan lakukan validasi pada menu Draft li^zah di cybercampus'

b. Apabila data diri pada draft ijazah sudah valid, anda bisa langsung mendaftar sebagai

peserta wisuda dengan melengkapi semua persyaratan sesuai ketentuan'



c. Apabila ada data diri pada draft ijazah yang tidak sesuai, silakan anda cetak lakukan
perbaikan dan ditanda tangani. ffi Ijazah yang sudah diperbaiki diserahkan ke
BAA.

6. Hal-hal yang belum jelas dapat diranyakan langsung ke BAA.

Ila-s sal amu' a lai kum lltr. Wb.

Surabaya, l0 April 2019
Rektor,/'

f-

A

Dr. dr. Sukadiono, M.M.f

Tembustn Yth. :
l. Para Wakil Rektor.
2. Para Dekan dan Direktur Pascasariana
3. Para Kaprodi
4. Ka. BAA
5. Ka.BAK


