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1.Untuk melengkapi pendataan proposal dan skripsi pada SIAKAD IAIN Kediri yang
baru, maka mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri yang sudah
melaksanakan seminar proposal diwajibkan melakukan kegiatan berikut:
a.Mengisi tahapan pengajuan judul pada SIAKAD IAIN Kediri sampai selesai.

Tutorial  pengajuan  judul    dapat   dilihat   pada  link  berikut   :
http://fuda.iainkediri.ac.id/form-proposal-skripsi/

b.Jika telah divalidasi oleh bagian akademik fakultas, mahasiswa dapat mengecek
data dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2

c.Mahasiswa dapat melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing melalui
Siakad IAIN Kediri. ( riwayat bimbingan dapat dilihat pada menu riwayat
bimbingan)

2.Mahasiswa yang sudah melaksanakan bimbingan skripsi dan mendapatkan ACC dari

para dosen pembimbing, dapat mendaftar ujian skripsi (munaqosah). Pendaftaran

ujian skripsi dapat dilakukan setiap saat Saat ini pendaftaran ujian skripsi tetap

dilakukan web fakultas. Jika terdapat perubahan akan diumumkan kembali.

3.Persyaratan pendaftaran Ujian Skripsi meliputi:

a.Form bukti pendaftaran Online

b.FotocopyKTP

c.KTMasli

d.KRS semester terakhir

e.Transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Kaprodi/Sekprodi

f.Cetak mata kuliah tanggungan dari SIAKAD

g.Bukti cek turnitin maksimal 40%

h. Fotocopy legalisir Ijazah SMA/Sederajat sebanyak 2 lembar

i. Foto 4x6 sebanyak 6 lembar dengan ketentuan sebagai berikut:

https://bitly/foto_ijazahiainkediri
j.  Berkas dimasukkan ke map warna kuning (ditulis nama, NIM dan no HP)

dikumpulkan ke kantor Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah pada jam

kerja.

4.Setiap mahasiswa yang telah mengikuti seminar proposal harus menyelesaikan

skripsi dalam kurun waktu satu tahun. Apabila melewati batas waktu tersebut maka

diwajibkan mengganti proposal skripsi dan melaksanakan seminar proposal kembali.

5.Dalam menyelesaikan skripsi, mahasiswa mengikuti buku pedoman penulisan karya
ilmiah tahun 2019. Buku panduan karya ilmiah dapat di download melalui link
berikut : http://fuda.iainkediri.ac.id/2021/ll/04/pedoman-penulisan-karya-tulis-
ilmiah-iain-2020/
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6.Setiap mahasiswa yang telah melaksanakan ujian munaqosah harus menyelesaikan

revisi maksimal dua minggu setelah munaqosah, sekaligus untuk persyaratan daftar

Yudisium dan Wisuda. Apabila melewati batas waktu tersebut maka kelulusan akan

dibatalkan dan dijadwalkan ujian munaqosah ulang.
7.Pendaftaran ujian skripsi (munaqosah) bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan

Dakwah IAIN Kediri angkatan 2015 paling lambat pada bulan April 2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur64127
Telepon (0354) 689282; Website: www.iainkediri.ac.idIAIN


