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Pemberitahuan Wisuda

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas
Direktur Pasca Sarjana

1.
2.

UIN Walisongo

diSemarang
Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasar Kalender Akademik UIN Walisongo tahun
2AI4/ZAL5 dan SK Rektor Nomor: |n.06.0/R/PP.AA.9l5Vl201-5 tentang Jadwal Penyelenggaraan
Wisuda Semester Genap Tahun Akadernik 2QL4/7A15, kegiatan wisuda akan dilaksanakan
pada tanggal 30 Juli 20L5. Sehubungan hal tersebut, perlu kami beritahukan :

d'
: 26 Juni 2015
akhir munaqosah
3 Juli 2A15 ,'
akhir pempayaran wisuda
2.
6 Juli 20L5 1'
akhir penybrahan laporan Dekan
3.
6 Juli 20L5 /
akhir penyerahan draf buku kenangan
4.
{Penutisan buku kenangan sesuai format terlampir}
10 Juli 2A15 "
5. Batas akhir penyerahan ijazah ke bagian Akadernik
Juli 2015
29
6. Pelaksanaan Gladi Bersih
30 Juli 2015
7. Pelaksanaan Wisuda
Akademik dan
B. penyerahan Daftar alumni S1,52,S3 dan D3 periode Juli 2015 ke Bagian
Kemahasiswaan dilampiri foto copy ijazah clan transkrip paling lambat tanggal 28 Agusius
't

.

g.

Batas
Batas
Batas
Batas

2015

Semua mahasiswa yang lulus ujian munaqosah sarnpai dengan tanggal 26 Juni 2015 agar
diproses ijazahnya sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang akan mengikuti wisuda atau
tidak. Blangko ijasah dan Transkrip dapat diambil di Sub. Bagian Data dan SIA dengan
menyerahkan daftar mahasiswa yang lulus.

bisa
10. Bagi mahasiswa yang tidak ikut wisuda pada periode tersebut, ijasahnya belum
wisuda
berikutnya
diserahkan dan akan diberikan pada saat yang bersangkutan mengikuti
pada waktu
sebagai wisudawan titipan (Nomor ijazah disesuaikan dengan periode wisuda

yang bersangkutan lulus).
11. Berdasarkan pMK Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum UIN Walisongo
Tahun 2015 biaya wisuda adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) harap
dibayarkan meialui rekening BLU di Bank Jateng Syari'ah. Bukti pembayaran digunakan
sebagai syarat pendaftaran wisuda.
yang telah dilegalisir dapat
12. Selanjutnya dimohon agar ijazah, transkrip dan foto copy ijasah
diberikan kepada wisudawan pada saat prosesiwisuda'
L3.

Untuk kepentingan pelacakan atumniltracer study para wisudawan diwajibkan untuk

mengisi data diri dengan mengakses ke laman www.akademik'walisongo'ac'id
kasih'
Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima
W oss al c m u's I ai ku
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