PENGUMUMAN PENTING
No: 140.A/125/PU/STAI-DB/VII/2018
PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI SARJANA (S.1)
BAGI MAHASISWA STAI DENPASAR BALI
PERIODE JULI 2018 M/Dzulqa’dah 1439 H

I. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI :
a. Mengajukan permohonan Ujian Skripsi yang ditujukan kepada Ketua STAI (blanko disediakan).
b. Melampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis (Skripsi) diatas materai Rp 6000,c. Menyerahkan tanda bukti pembayaran SPP dari semester 1 sampai semester akhir (Juli 2018)
dan melunasi seluruh tunggakan – tunggakan lainnya.
d. Melampirkan SK Ketua STAI tentang Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi (Asli).
e. Menyerahkan laporan perbaikan ujian proposal skripsi
f. Melampirkan foto copy kartu kendali proses bimbingan skripsi.
g. Melampirkan Surat keterangan bebas pinjam buku dari perpustakaan STAI Denpasar, oleh
Petugas Perpustakaan.
h. Menyerahkan foto copy:





Ijasah SLTA yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (3 lembar).
Sertifikat OPAK (1 lembar)
Sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah dan akademik, minimal 6 sertifikat
(masing-masing 1 lembar).
Sertifikat KKL. (1 lembar).

i. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 ( hitam putih ) masing-masing sebanyak 6 lembar
dengan ketentuan:





Menggunakan kertas dop yang diisinama dibelakangnya.
Pas foto tidak berkacamata dan tidak kelihatan gigi.
Laki-laki menggunakan fulldress dan tidak bertutup kepala.
Wanita menggunakan busana muslimah dan jas hitam.

j. Menyerahkan foto copy kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh Wakil Ketua III.
k. Menyerahkan 4 (empat) set naskah skripsi (tidak perlu dijilid) paling lambat tanggal 24 Juli 2018.
l. Membayar biaya bimbingan dan ujian skripsi sebesar : Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) dengan
melampirkan kwitansi pembayaran.

m. Pelaksanaan ujian Munaqosah pada:



Sabtu, 28 Juli 2018 Jam 14.00 s.d 18.00 Wita.
Ahad, 29 Juli 2018 Jam 09.00 s.d 18.00 Wita.

a s/d k dibendel dalam map warna kuning untuk prodi ES, warna biru prodi MPI, warna hijau prodi
PAI diberi Nama, NIMKO, Prodi, dan di beritulisan Persyaratan Skripsi.
Perlengkapan / persyaratan administrasi tersebut telah diterima Panitia paling lambat tanggal 24 Juli
2018.

II. PAKAIAN SAAT UJIAN SKRIPSI
a. Untuk pria memakai kemeja putih lengan panjang, dasi panjang hitam dan celana panjang
hitam (bukan jeans).
b. Untuk wanita memakai kemeja putih lengan panjang rok warna hitam dan berjilbab.
c. Menggunakan jas almamater.

