PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Mengisi Form Excel biodata Mahasiswa (Form Di rename
Nama_NIM) tidak perlu di ubah ke pdf
2. Scan Bukti Registrasi di Universitas
3. Scan Pasfoto berwarna dengan latar belakang biru, berpakaian
rapi dengan sikap formal; (di scan ke Form Biodata Mahasiswa)
4. Scan Kartu Peserta Ujian Masuk (jika ada);
5. Scan Bukti kelulusan SMK dan SMA/MA berupa ijazah atau Surat
Keterangan Lulus dari SMA ;
6. Scan Kartu Keluarga dan KTP sebanyak masing-masing 1 lembar
7. Scan Surat Keterangan Kesehatan dari instansi kesehatan resmi
milik pemerintah (RSUD, Puskesmas, Klinik, termasuk Klinik
Universitas Palangka Raya) yang menyatakan:
• Berbadan sehat;
• Tidak Buta Warna ( WAJIB bagi Calon Mahasiswa Baru
Program Studi yang mensyaratkan Tidak boleh Buta Warna);
• Buta warna Sebagian/Parsial (WAJIB bagi calon mahasiswa
baru yang buta warna sebagian/parsial dan lulus pada
program studi yang memperbolehkan Buta Warna
Sebagian/Parsial)
8. Scan Surat Pernyataan tentang kesediaan mentaati peraturan
akademik dan tata perilaku mahasiswa UPR bermaterai 10.000
yang di tandatangani oleh calon mahasiswa serta diketahui dan
disetujui oleh orang tua/wali.
9. Semua Berkas di Scan dan diubah ke bentuk pdf dan disatukan
kecuali Form Excel Biodata Mahasiswa
Catatan:
- Berkas mahasiswa yg sudah di scan dan Form Excel Biodata
Mahasiswa dikirimkan ke email:
manajemenpendidikan@upr.ac.id
- Form biodata Mahasiswa di print oleh Mahasiswa ketika sudah
mulai Kuliah di Palangka Raya
CP: Maryesi Kristanti/082148536643 (WA)
Pada jam kantor : Pkl. 09.00-14.00 WIB
- Pendaftaran dimulai 24 Mei 2021

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ...................................................................................................................................
Tempat/Tgl. Lahir
: ...................................................................................................................................
Nomor Peserta
: ...................................................................................................................................
Jalur Penerimaan
: ……………………….. TA. 2021/2022
Program Studi
: ...................................................................................................................................
Fakultas
: ...................................................................................................................................
Alamat Sesuai KTP/KK : ...................................................................................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:
1. Saya akan selalu menjunjung tinggi nama Universitas Palangka Raya serta menjaga keamanan dan ketertiban
di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya;
2. Saya akan menaati semua peraturan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi serta bersedia menerima
sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku;
3. Saya tidak akan menarik kembali pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan dalam
rangka registrasi calon mahasiswa baru di Universitas Palangka Raya T.A. 2021/2022 dengan alasan apapun;
4. Saya berkomitmen untuk :
a. menyelesaikan 4 (empat) semester awal studi sesuai dengan syarat akademik yang telah ditentukan;
b. menyelesaikan studi Program Sarjana dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester;
5. saya bersedia mengundurkan diri apabila dokumen, data, informasi, dan keterangan yang saya sampaikan,
berikan, kirimkan, atau isikan untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya
tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan kenyataan;
6. saya bersedia mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya apabila tidak melakukan
heregistrasi/pendaftaran ulang secara administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu
berlainan tanpa tanpa izin Rektor sejak saya terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa;
7. saya bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya apabila terbukti:
a. melakukan tindak pidana;
b. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar
kesusilaan, mengandung perjudian, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan
pemerasan dan/atau pengancaman;
c. melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjokian;
d. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (NAPZA);
e. dengan sengaja merusak atau menghilangkan fasilitas di Universitas Palangka Raya;
f. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Universitas Palangka Raya, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
g. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih program studi di Universitas Palangka Raya dalam
masa studi yang bersamaan; dan/atau
h. diterima sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya melalui prosedur yang tidak benar, tidak sah,
dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Palangka Raya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila saya
melanggar pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi/diproses sesuai prosedur dan ketentuan
hukum yang berlaku.

Mengetahui dan Menyetujui
Orang tua/wali,

……………., ….……………… 2021
Yang Menyatakan,

Meterai
Rp.10.000

...................................................

...................................................

