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PENGUMUMAN
Nomor: B- 0I0'Ln.36/R/PP.00.9/1/2022
Tentang
PENDAFTARAN WISUDA SARJANA S-i DAN PASCASARJANA S-2
GELOMBANG 1 TAHUN 2022
Dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana S-i dan pascasarjana S-2 lAIN Kediri gelombang 1
tahun 2022, bersama mi diumumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan wisuda sarjana S-i dan pascasarjana S-2 lAIN Kediri gelombang 1 tahun 2022,
direncanakan akan dilaksanakan pada:
Han
Rabu
Tanggal : 30 Maret 2022
Waktu
07.00 12.00
2. Mahasiswa yang diperbolehkari mengikuti wisuda adalah yang sudah terdaftar pada SK
yudisium pada masing-masing fakultas dan pascasarjana, serta sudah mendaftar sebagai
peserta wisuda di sistem akademik pada laman sia.iainkediri.ac.id -* menu perkuliahan
data wisuda
3. Mahasiswa wajib nielengkapi data pada menu biodata dan selanjutnya mengupload foto
biodata dengan ketentuan sama dengan foto ijazah (foto formal mengenakan jas almamater
lAIN Kediri, background putih). Apabila biodata tidak lengkap, maka data tidak bisa
terlapor ke PDDIKTI
4. Tata cara pendaftaran wisuda dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Januani s/d 28 Pebruari 2022.
b.Kuota peserta wisuda dibatasi maksimal 500 orang, apabila jumlah peserta sudah
mencapai 500 orang, maka otomatis pendaftaran wisuda akan ditutup.
c.Pendaftaran peserta wisuda gelombang berikutnya akan dibuka lagi melalui
pengumuman resmi yang ditandatangani oleh rektor.
d.Tidak mempunyai tanggungan perpustakaan (bebas pustaka)
e.Menyerahkan cover skripsi ke kantor bagian akademik rektorat.
f.Bagi mahasiswa S2 calon peserta wisuda, diwajibkan membayar biaya wisuda sebesar
Rp. 750.000,- ke rekening BR! a/n lAIN Kediri 0033-01.000775.30.1
-
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Demikian pengumuman mi disampaikan, untuk menjadi perhatian bagi yang berkepentingan.
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Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.Wakil Rektor I, II dan Ill
2.Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
3.Kabag Akademik Kemahasiswaan kerjasama dan Alumni
4.Arsip
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