PANDUAN PENGISIAN ONLINE DATA CALON WISUDAWAN/TI
PADA WISUDA III TAHUN 2017
(26 Agustus 2017)
1.

Login ke http://scholar.unand.ac.id dengan akun per jurusan sebagai berikut :
No. Jurusan
Username
Password
1.

Ilmu Sejarah

Ilmusejarah

Ilmusejarah2016

2.

Sastra Indonesia

sasindo

sasindo2016

3.

Sastra Inggris

sasing

Sasing2016

4.

Sastra
Minangkabau
Sastra Jepang

sasmin

sasmin2016

sastrajepang

Sastrajepang2016

5.

Setelah login ikuti pedoman upload skripsi di website fib : http://fib.unand.ac.id
Apabila seluruh rangkaian proses tersebut sudah dilakukan maka calon wisudawan mendapatkan
ItemID article skripsi dan berikan pada admin Fakultas untuk diverifikasi dan selanjutnya
didaftarkan pada portal pengisian ijazah online.
2.

3.
4.

5.

Login (http://wisuda.unand.ac.id/) gunakan browser Google Chrome
a. Inputkan Username,( Nomor Induk Mahasiswa/NIM)
b. Inputkan Password, (12345678).
c. Nomor Alumni Fakultas  diisi oleh admin Fakultas
Jika NO NIM dan Password anda sudah didaftarkan oleh admin, maka sistem sudah otomatis
membacanya (usulan calon wisudawan dari masing-masing jurusan)
Pengisian Form
a. Baca panduan dengan meng-klik tombol download pada portal wisuda online dan ikuti langkah
urutan dan tata cara pengisian form di portal tersebut terlampir.
b. Untuk acuan dalam pengisian predikat dapat mengacu pada tabel dibawah ini (sesuai ketentuan
yang berlaku) :
a. Dengan Pujian
- IPK 3,51-4,00
- Masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester
- Nilai tidak boleh kecil dari B (tidak boleh ada nilai B-)
b.

Sangat Memuaskan

- IPK 2,76-3,50
- Masa studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester
- Nilai tidak boleh kecil dari C

c.

Memuaskan

- IPK 2,00-2,75
- Tidak memenuhi persyaratan a dan b diatas

Upload SAPS di portal pengisian ijazah online yaitu upload scan sertifikat SAPS bagian depan
format.jpeg dengan kapasitas <100 kb (kompress) dan prosesnya ikuti petunjuk di :
http://fib.unand.ac.id

Catatan :








Proses pengisian/penyimpanan data cuma bisa dilakukan satu kali.
Sekiranya dalam pengisian data ada kekeliruan/kesalahan yang bisa memperbaiki hanya admin fakultas,
untuk itu pengisian harus dilakukan secara cermat dan teliti.
Setelah semua data yang di isi dirasa benar, maka di tekan tombol simpan dan dicetak dua lembar
( Biodata dan Format Ijazah) untuk ICT dan ditanda tangani.
Foto dapat di upload di portal (max. 500 KB) atau di tempel pada blangko Biodata yang sudah dicetak
( ukuran 4 x 6 berwarna).
Proses pengisian data ijazah online ini dapat dilakukan mulai tgl 11 s.d 26 Juli 2017.
Tata cara Pengisian dan Panduan juga dapat di unduh di http://fib.unand.ac.id
Terimakasih
ICT FIB UNAND

