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Tanggal 19 & 20 September 2020

Kepada Yth.

Para Dekan Fakultas dan

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga

Dengan ini kami beiitahukan bahwa sesuai dengan Kalender Akademik tahun 201912020
Universitas Airlangga akan melaksanakan wisuda pada hari Sabtu & Minggu, tanggal
19 & 20 September 2020 di Gedung Airlangga Convention Center, Kampus C -
Surabaya maka ada beberapa ketentuan yang perlu disampaikan, yaitu :

l. Wisuda merupakan prosesi akademik untuk melepas lulusan Universitas Airlangga
ke masyarakat, maka wajib diikuti oleh semua lulusan Universitas Airlangga.

2. Wisuda.merupakan salah satu syarat untuk menerima ljaah.
3. Calon wisudawah adalah lulusan program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor,

yang dinyatakan lulus melalui yudisium sampai dengan tanggal 26 Agustus
2020,
dan atau sebelurhnya.

4. Pengambilan foto lulusan yang akan diterbitkan pada ijazah maupun buku wisud4
paling lambat tanggal 28 Agustus 2020.

5. Menyerahkan bukti sudah melakukan foto dan bukti telah menandatangani print
preview ijazah pada subbag Akademik FakultaVSekolah Pascasarjana merupakan
syarat untuk d.ipat mengikuti wisuda.

6. Entry data dan verifikasi kelengkapan data calon wisudawan dilakukan melalui
Fakultas masing-masing selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2020.

7. Pendaftaran wisuda secara online dilakukan melalui website wisuda www.Cyber
camous.unair.ac.id tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020, khusus
pendaftaran terakhir tgl. 28 Agustus 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB (alur
pendaftaran terlampir)

8. Pembayaran biaya wisuda untuk calon wisudawan Magister (S-2) dan Doktor (S3)
dilakukan diseluruh cabang BNI terakhir tanggal 28 Agustus 2020 sesuai jam kerja
bank

9. Biaya Penyelenggaraan Upacara Wisuda berdasarkan SK. Rektor No.76lH3/
KR/2010, yaitu sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk
program pendidikan 52, dan untuk program 53 sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu
rupiah) per-wisudawan.
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10. Upacara penggelaran yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
yang tujuannya hampir sama dengan wisuda, serta membebankan biaya kepada para
lulusan tidak diperkenankan.

11. Dekan dan Direktur Sekolah Pasacasarjana Universitas Airlangga, dimohon
mempersiapkan segala sesuatunya dan mengumumkan kepada calon wisudawan di
linekungan kerja masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.
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