UNIVERSITAS UDAYANA
TATA CARA PENDAFTARAN
Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (Form DIKTI) ke PS Magister Kajian Pariwisata
UNUD.
Program Studi Magister Kajian Pariwisata
A. Persyaratan Akademik
1) Sarjana dari berbagai disiplin ilmu baik PTN, PTS atau PT di luar negeri yang ijazahnya telah
diakreditasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau memiliki ijazah dari sekolah tinggi
Pariwisata.
2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2.75 Jika IPK kurang dari 2.75 maka yang
bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau Dosen di bidangnya
bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan magister.
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL 450 atau IELTS 4.0. Jika nilai ini
tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus testing
masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai 400 sebelum ujian
komprehensip/proposal dilaksanakan.
4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia dengan nilai minimal 400.
5) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya
yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
6) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana
B. Persyaratan Administrasi
Mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
3) Surat keterangan kesehatan dari dokter.
4) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
5) Memperoleh 2 (dua) surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya
dari dua orang guru besar atau mantan dosen yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
6) Formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) yang telah diisi lengkap bagi
pelamar yang berstatus dosen tetap PTN, dan dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin
mengajukan beasiswa.
7) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online website ( http://pendaftaran-pasca.unud.ac.id )
dan bukti pembayaran biaya ujian seleksi masuk.
8) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lembar)
9) Daftar riwayat hidup.
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Program Studi Doktor Pariwisata
A. Persyaratan Akademik
1) Memiliki Ijazah S2 dari berbagai disiplin ilmu baik PTN, PTS atau PT di luar negeri yang
ijazahnya telah diakreditasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional
2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 3,0. Jika IPK kurang dari 3,0 maka yang
bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau pakar dibidangnya
bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Doktor.
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan bukti nilai TOEFL 500 atau IELTS 5.5. Jika nilai
ini tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus
testing masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai yang dipersyaratkan
sebelum ujian komprehensip dilaksanakan.
4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia UNUD dengan nilai minimal 500.
5) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang
disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
6) Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasi pada majalah ilmiah yang memiliki ISSN
bertaraf nasional atau internasional.
7) Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu
yang ditekuni oleh calon mahasiswa, diutamakan yang telah diterbitkan pada majalah ilmiah
dengan ISSN atau disajikan dalam seminar atau pertemuan ilmiah lain tingkat nasional atau
internasional.
8) Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.
B. Persyaratan Administrasi
Mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan:
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
3) Surat keterangan kesehatan dari dokter.
4) Daftar riwayat hidup.
5) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
6) Memperoleh 2 (dua) surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap
keilmuannya, dari seorang guru besar atau doktor (mantan dosen) yang membidangi disiplin ilmu
yang dipilih.
7) Surat keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa
kepada Rektor Unud selama dididik pada Program Doktor Program Pascasarjana Unud.
8) Formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) yang telah diisi lengkap bagi
pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT.
Swasta yang ingin mengajukan beasiswa.
9) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online website ( http://pendaftaran-pasca.unud.ac.id ) dan
bukti pembayaran biaya ujian seleksi masuk.
10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar.
Jadwal Pendaftaran dan Seleksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pendaftaran BPPS DDIP mulai 20 Februari 2012
Seleksi dilaksanakan 20 s/d 21 April 2012
Test Tulis dan wawancara dilaksanakan hari Jumat 20, April 2012
Test TOEFL dilaksanakan Sabtu, 21 April 2012
Test TPA dilaksanakan hari Sabtu, 21 April 2012
Hasil Seleksi diumumkan hari Jumat, 4 Mei 2012
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