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Ruang-ruang kelas ber-AC
Perpustakaan yang representative
Jaringan internet yang memadai
American Corner
Self Access Center (Pusat Belajar Mandiri)
Laboratorium Bahasa
Laboratorium llmu Falak
Sarana olah raga
Asrama mahasiswa
Koperasi

Program Magister (S2)
1. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebesar

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per
semester

2. Biaya matrikulasi bahasa lnggris & bahasa Arab sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hanya sekali (khusus
bagi mereka yang belum mencapai skor test masuk
minimal yang ditentukan)

Program Doktor (S3)
1. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester.
2. Biaya matrikulasi bahasa lnggris & bahasa Arab sebesar

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

1. Pendaftaran mahasiswa baru 52 dan 53
Semester Genap 201712018, tanggal 18 Desember
2017 sld 26 Januari 2018.

2. Seleksi masuk 52 dan 53:
Semester Genap 201712018, tanggal 5-6 Februari
2018

3. Pengumuman hasil seleksi masuk
Semester Genap 2017t2018, tanggal 13 Februari
2018

4. Pendaftaran ulang mahasiswa baru:
Semester Genap 201712018, tanggal 13-23 Februari
2018

5. Penjelasan lebih lanjut tentang cara pendaftaran
mahasiswa baru dapat dilihat melalui website
pascasarjana:
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Contact Us
Gedung Pascasarjana UIN Walisongo
Kampus l, Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang
Telepon/Fax (024) 7 614454
Website: pasca.walisongo.ac.id

Email. pascawalisongo@yahoo.com

Persyaratan Akademik

Persyaratan Admin istratif



Latan Belakang

'* 
$ { Menjadi pusat humanisasi ilmu-ilmu

keislaman pada kesatuan ilmu
pengetahuan untuk kemanusiaan

dan peradrbun 
?,

a. Menyelenggarakan
pendidikan magister dan
doktor yang menghasilkan
lulusan yang humanis,
memiliki kemantapan
akidah, kedalaman spiritual, kemuliaan, akhlaq,
keluasan ilmu dan kemantapan profesional

b. Mengembangkan ilmu keislaman yang humanis
berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik dan professional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan/atau
menciptakan ilmu-ilmu keislaman yang
humanis.

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan
ilmu-ilmu keislaman yang humanis serta
mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
dan memperkaya kebudayaan nasional.
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