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UJIAN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) SEMESTER GENAP 2021/2022 

WISUDA GELOMBANG III 2022 

 

1. Ketentuan bagi calon peserta Ujian  

a. Mahasiswa mendaftar ujian sidang secara daring melalui SIAS di laman 

http://siak.upi.edu/sias; 

b. Tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) pada Semester Genap 2021/2022 

c. Telah melunasi UKT/Biaya Pendidikan semester Genap 2021/2022  

d. Mengontrak mata kuliah tugas akhir bagi program Sarjana (S1) pada semester Genap 

2021/2022 dan telah lulus semua mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kurikulum. 

e. Mengisi biodata dan abstrak tugas skripsi (maksimal 1250 karakter) melalui laman SIAS 

(http://siak.upi.edu/sias/) 

2. Peserta ujian sidang harus menyerahkan berkas dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Berkas persyaratan 

1) Fotokopi KTP  

2) Fotokopi KK 

3) Fotokopi Legalisir Ijazah terakhir 

4) Cover skripsi 

5) Lembar pengesahan skripsi 

6) Jika ada perubahan data utama (seperti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) 

pada KTP dan Ijazah terakhir, calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota terkait. 

(BERKAS PERSYARATAN dibuat Rangkap 1 DIKUMPULKAN SEMINGGU SEBELUM SIDANG ke Kasi 

Akademik dan Kemahasiswaan FIP  dimasukkan  ke dalam MAP) 

b. Ketentuan pasfoto 

1) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm dengan latar belakang berwarna merah; 

2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan; 

3) Posisi tubuh menghadap lurus ke depan; 

4) Pria mengenakan kemeja,jas, dan dasi panjang (jangan pakai jas almamater/jas prodi); 

5) Wanita menyesuaikan dengan busana kebaya nasional (bagi yang berjilbab, kedua belah 

bahu harus terlihat/tampak jelas dan bagi wanita yang tidak berjilbab rambut tidak 

terurai, telinga terlihat/tampak jelas; 

6) Tidak menggunakan kacamata dengan lensa 

transition/photochromic/potogray/colourmatic; 

7) File pasfoto diunggah pada laman https://siak.upi.edu/sias dengan format JPG maksimal 

500kb, paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman kelulusan.  

 

3. Bagi yang telah di nyatakan lulus harus memeriksa kembali prodil calon wisudawan Melalui 

Updating Profil Wisudawan di Laman SIAS dan mengisi biodata di SIAKKU  https://student.upi.edu  

 

BANDUNG, JUNI 2022 

Kasi Akademik dan Kemahasiswaan FIP  
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