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Salam silaturrahim kami sampaikan semoga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari
kita selalu mendapatkan rah mat, taufiq, hidayah dan lindungan Allah SWT. Am in
Memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di kota
Kediri dan sekitarnya yang sudah terkendali dan bahkan kegiatan belajar mengajar
(perkuliahan) sudah dilaksanakan secara offline, sehingga diperlukan upaya untuk
konsolidasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan akademik di IAIN Kediri.
Memperhatikan dan menindakianjuti hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa
pelaksanaan wisuda gelombang 2 tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan pada
minggu pertama bulan September 2022 atau tanggal 3 September 2022, dengan
ketentuan sebagai berikut:;
1.Pelaksanaan wisuda dilaksanakan secara offline (hadir di kampus)
2.Prosesi wisuda dipusatkan di IAIN Kediri
3.Yang hadir pada saat pelaksanaan wisuda adalah wisudawan/wisudawati saja,
tanpa pendamping orang tua/wali mahasiswa.
4.Yang hadir pada saat pelaksanaan wisuda akan diundang secara resmi.
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.
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Tembusan disampaikan kepada Yth.
1.Wakil Rektor 1
2.Wakil Rektor 2
3.Wakil Rektor 3
4.KepalaBiroAUAK
5.Kabag Akademik Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni
6.Arsip

Lampiran Surat Pemberitahuan Rektor
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Tentang : Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Wlsuda Gelombang 2 Tahun 2022

KETENTUAN DAN JADWAL (TiME SCHEDULE)
WISUDA GELOMBANG 2 TAHUN 2022

KETENTUAN CALON WISUDAWAN
1.Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti wisuda adalah yang sudah terdaftar pada SK
yudisium pada masing-masing fakultas dan pascasarjana, serta sudah mendaftar sebagai
peserta wisuda di sistem akademik pada laman sia.iainkediri.ac.id —^ menu perkuliahan
data wisuda —? peserta wisuda
2.Mahasiswa wajib melengkapi data pada menu biodata dan selanjutnya mengupioad foto
—— biodata dengan ketentuan sama dengan foto ijazah {foto formal mengenakan jas aimamater^
IAIN Kediri, background putih). Apabila biodata tidak lengkap, maka data tidak bisa terlapor
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TATA CARA PENDAFTARAN WISUDA:
1.Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Juni s/d 23 Juli 2022.
2.Kuota peserta wisuda dibatasi maksimal 500 orang, apabila jumlah peserta sudah mencapai
500 orang, maka otomatis pendaftaran wisuda akan ditutup.
3.Pendaftaran peserta wisuda gelombang berikutnya akan dibuka lagi melalui pengumuman
resmi yang ditandatangani oleh rektor.
4.Tidak mempunyai tanggungan perpustakaan (bebas pustaka)
5.Menyerahkan cover skripsi ke kantor bagian akademik rektorat
6.Mahasiswa S2 calon peserta wisuda, diwajibkan membayar biaya wisuda sebesar
Rp. 750.000,- ke rekening BRI a/n IAIN Kediri 0033-01.000775.30.1

