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I. PENDAHULUAN
Berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Nasional, penanggung jawab dan
kewenangan seluruh penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana ada pada Rektor.
Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Doktor, Magister, Dokter
Spesialis Combined Degree, Profesi Akuntansi, Apoteker dan Dokter Hewan
didelegasikan kepada koordinator pelaksana. Penerimaan mahasiswa baru pada
Universitas Udayana diawali proses pendaftaran, ujian seleksi, sampai pengumuman
hasil kelulusan. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal semester mengikuti
kalender tahun akademik Universitas Udayana.
Adapun tujuan diadakan ujian seleksi peserta program adalah :
1. Memilih calon yang terbaik diantara para pelamar yang jumlahnya melampaui
kapasitas/daya tampung pendidikan.
2. Mengurangi kemungkinan kegagalan studi yang berakibat dikeluarkan dari
pendidikan.
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas sebaik-baiknya dan tepat waktu.
Sistem dan tahapan bagi semua calon peserta program berlaku persyaratan umum,
persyaratan akademik, dan persyaratan administrasi. Persyaratan tersebut merupakan
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan lulus dalam seleksi tahap akhir. Seleksi
administrasi dan akademik yang berupa rangkaian tes kompetensi dasar dan wawancara
dilaksanakan oleh tim seleksi akademik di tingkat Program Studi, sedangkan TPA dan
TOEFL dilaksanakan terpusat oleh panitia tingkat pascasarjana dan profesi.
Hasil tes tersebut dan kelengkapan administratif yang sudah dipenuhi kemudian
dijadikan bahan pertimbangan untuk penerimaan calon tahap akhir. Kelulusan tahap akhir
dilakukan melalui rapat panitia yang dihadiri oleh PR I, koordinator pelaksana, ketua subkoordinator dan rapat dipimpin oleh Rektor. Hasil keputusan rapat penerimaan mahasiswa
tahap akhir ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Udayana.
Berikut ini memuat beberapa persyaratan dan ketentuan penerimaan calon
mahasiswa baru pada :
1. Program Doktor/S3
2. Program Magister/S2
3. Program Pendidikan Dokter Spesialis Combined Degree
4. Profesi Akuntansi
5. Profesi Apoteker
6. Profesi Dokter Hewan
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II. JENIS DAN KODE PROGRAM STUDI
II.1 Program Doktor
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama Program Studi
Linguistik
Ilmu Kedokteran
Kajian Budaya
Ilmu Pertanian
Ilmu Ekonomi
Ilmu Peternakan
Pariwisata
Manajemen
Ilmu Hukum

Kode
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

II.2 Program Magister
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nama Program Studi
Linguistik
Kajian Budaya
Ergonomi Fisiologi-Kerja
Fisiologi Olahraga
Ilmu Hukum
Bioteknologi Pertanian
Pertanian Lahan Kering
Manajemen
Agribisnis
Ilmu Lingkungan
Kajian Pariwisata
Ilmu Peternakan
Biomedik
Teknik Sipil
Ilmu Ekonomi
Akuntansi
Teknik Arsitektur
Teknik Elektro
Teknik Mesin
Kimia Terapan
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Kedokteran Hewan
Ilmu Biologi
Kenotariatan
Ilmu dan Teknologi Pangan
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0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
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II.3 Program Pendidikan Dokter Spesialis Combined Degree
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nama Program Studi
Ilmu Kesehatan Anak
Ilmu Bedah
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Ilmu Penyakit Dalam
Ilmu Kesehatan Jiwa
Ilmu Penyakit THT
Ilmu Pathologi Anatomi
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
Ilmu Penyakit Saraf
Anasthesiologi dan Reanimasi
Orthopedi dan Traumatologi
Ilmu Penyakit Mata
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh
Darah (Kardiologi)

Kode
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313

II.4 Program Profesi
No.
Nama Program Studi
1. Profesi Akuntansi
2. Profesi Apoteker
3. Profesi Dokter Hewan

Kode
0401
0402
0403

III.PERSYARATAN
III.1 PERSYARATAN UMUM
Persyaratan umum sebagai berikut:
1) Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang
dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri, atau PT Swasta dan PT luar negeri
yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI.
2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari
Menteri Pendidikan Nasional RI dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan
benar untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.
Untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis combined degree ada persyaratan
umum lain yang harus dipenuhi :
a. Umur maksimal 35 tahun saat melamar kecuali ada rekomendasi khusus. Untuk
program studi Ilmu Kesehatan Jiwa, Penyakit Dalam dan Patologi Anatomi
dapat mengajukan lamaran sampai umur maksimal 40 tahun.
b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) termasuk Warga Negara Asing (WNA).
c. Lulus seleksi kesehatan.
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Untuk Profesi Akuntansi, Apoteker dan Dokter Hewan, persyaratan ini hanya
berlaku bagi pelamar/calon mahasiswa yang berasal dari luar institusi Unud. Bagi
lulusan S1 berasal dari Universitas Udayana tidak perlu dilakukan seleksi, otomatis
bisa diterima untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi.
III.2 PERSYARATAN AKADEMIK
Persyaratan akademik sebagai berikut :
Program Studi Doktor
1) Memiliki ijazah S2 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah
S2 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju, kecuali untuk
program S3 Kedokteran konsentrasi Ergonomi, Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Kajian Budaya dan Pariwisata.
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 di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan
doktor.
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 550 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
dikembangkan, disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian.
6) Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasi (bagi yang telah memiliki)
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 (bagi calon mahasiswa yang telah
memiliki), 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.
Program Studi Magister
1) Memiliki ijazah S1 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah
S1 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju, kecuali untuk
program Ergonomi, Kajian Budaya, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan 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. Bagi yang memiliki ijazah D4 sesuai dengan kompetensi bidang ilmu
yang dipilih dengan IPK ≥ 3.00, dan setelah diterima wajib mengikuti
matrikulasi dengan bobot 12 SKS.
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau
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IELTS 5.0. 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 500 sebelum ujian komprehensip/proposal
dilaksanakan.
4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia 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) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas
Udayana.
Program Studi Dokter Spesialis Combined Degree
1) Calon mahasiswa harus memiliki ijazah dokter umum.
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 bukti nilai setara TOEFL 500
atau nilai IELTS 5.0. 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 yang dipersyaratkan sebelum ujian
komprehensip dilaksanakan.
4) Lulus Tes Potensi Akadenik (TPA) yang diselenggarakan oleh panitia Unud
dengan nilai minimal 500.
5) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan
dikembangkan, disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
6) Lulus ujian seleksi masuk yang diselenggarakan oleh panitia.
Profesi Akuntansi
1) Memiliki ijazah S1 Program Studi Akuntansi dari program studi yang
terakreditasi minimal C.
2) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau
IELTS 5.0. 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 500 sebelum menyelesaikan studi. 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 500 sebelum menyelesaikan studi.
3) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia dengan nilai
minimal 450.
4) Lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Indonesia
Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntan (IAI-KERPPA)
5) Lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh panitia Unud.
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Profesi Apoteker
1) Memiliki ijazah S1 farmasi dari program studi farmasi yang terakreditasi
minimal C.
2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2,5 dengan lama studi kurang dari 14
semester
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau
IELTS 5.0 dan nilai TPA (Tes Potensi Akademik) minimal 450.
4) Lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh panitia Unud.
Profesi Dokter Hewan
1) Memiliki ijazah S1 Kedokteran Hewan.
2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2,75.
3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau
IELTS 4.0 dan nilai TPA (Tes Potensi Akademik) minimal 450.
4) Lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh panitia Unud.

III.3 Persyaratan Administrasi
Program Studi Doktor
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) Bukti pendaftaran online dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa
Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 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 dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lembar).
11) Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 3 (tiga).
Program Studi Magister
Mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
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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) Bukti pendaftaran online dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa
Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 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 dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
8) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lembar).
9) Daftar riwayat hidup.
10) Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 3 (tiga).
Program Pendidikan Dokter Spesialis Combined Degree
Mengisi formulir permohonan/pendaftaran yang dilampiri dengan:
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
3) Daftar riwayat hidup.
4) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
5) Surat keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon
mahasiswa kepada Rektor Unud selama dididik pada program studi dokter
spesialis Unud.
6) Surat keterangan (persetujuan untuk mengikuti pendidikan spesialis/surat
penundaan PTT/surat keterangan selesai masa bakti dari dinas kesehatan
setempat).
7) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
8) Surat rekomendasi dari IDI (tidak melanggar kode etik dan malpraktek)
9) Fotocopy sertifikat pendidikan tambahan, workshop, seminar, piagam
penghargaan.
10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 7 (lembar).
11) Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 5 (lima).
Program Profesi Akuntansi
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
3) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
4) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
5) Surat keterangan sehat dari dokter.
6) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (lembar) dan ukuran 3x4
sebanyak 2 (lembar).
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7)

Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 3 (tiga).

Profesi Apoteker
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan
3) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
4) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
5) Surat keterangan sehat dari dokter.
6) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (lembar) dan ukuran 3x4
sebanyak 2 (lembar)
7) Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 3 (tiga).
Profesi Dokter Hewan
1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan
3) Surat ijin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
4) Kartu tanda pendaftaran hasil pendaftaran online dan bukti pembayaran biaya
ujian seleksi masuk.
5) Surat keterangan sehat dari dokter.
6) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (lembar) dan ukuran 3x4
sebanyak 2 (lembar).
7) Formulir dan berkas persyaratan yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa
rangkap 3 (tiga).

IV. BEASISWA
Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari Dirjen.
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional diperuntukkan bagi pelamar yang
berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta yang
ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program doktor dan magister.

V. MATERI UJIAN SELEKSI
Materi TES/ujian seleksi untuk calon mahasiswa baru Program Doktor, Magister,
Dokter Spesialis, Profesi Akuntansi, Apoteker dan Dokter Hewan Universitas Udayana
terdiri dari:
1. TOEFL institusional dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru
Universitas Udayana dengan
Bobot : 10%.
Skor : 500 Magister (S2) dan Profesi
Skor : 550 Doktor (S3)
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2. TPA institusional dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas
Udayana dengan:
Bobot : 20%.
Skor : 500 Magister (S2) dan 450 Profesi
Skor : 500 Doktor (S3)
3. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan:
Bobot : 50%.
Meliputi sejumlah materi pokok sesuai dengan kompetensi Program Studi yang
dilaksanakan oleh Program Studi masing-masing. Bagi Program Studi yang tidak
melakukan tes wawancara ( seperti program profesi akuntansi ) bobot tes Kompetensi
Dasar 70%.
4. Tes Wawancara dengan:
Bobot : 20%.
Dilaksanakan oleh Program Studi yang memang membutuhkan tes wawancara. Materi
wawancara disiapkan oleh Program Studi masing-masing.
VI. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI
NO

1

2

PENDAFTARAN

KLARIFIKASI
BERKAS

Gel. I

3 Maret s.d.
25 April 2014

*) Gel.
II

PERIODE

Smt.
Ganjil

WAWANCARA &
KOMPETENSI DASAR
TPA/
TOEFL

PENGUMUMAN

9 Mei 2014

10 Mei
2014

5 Juni 2014

**) s.d. 4
Juli 2014

4 Juli 2014

5 Juli 2014

16 Juli 2014

26
September
2014

**) s.d. 10
Oktober
2014

10
Oktober
2014

11
Oktober
2014

21 Oktober
2014

10
Desember
2014

**) s.d. 2
Januari
2015

2 Januari
2015

3 Januari
2015

13 Januari
2015

Combined
Degree

S2/S3
Pasca

25 April
2014

**) s.d. 9
Mei 2014

9 s.d. 20 Juni
2014

20 Juni
2014

Gel. I

15 s.d. 26
September
2014

*) Gel.
II

17 Nopember
s.d. 10
Desember
2014

Smt.
Genap

Catatan :
*)
: Dibuka untuk Program Studi dengan jumlah mahasiswa di bawah daya tampung.
**)
: Untuk tes wawancara dan tes kesehatan agar menghubungi Sekretariat TKPPDS-FK
Unud.
Smt.. : Semester
Gel.
: Gelombang

VII.BIAYA PENDAFTARAN
Biaya pendaftaran dibayar ke rekening Operasional BLU Unud melalui Sistem SPC
Bank BNI 46, pembayaran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang atau melalui ATM
Bank BNI 46 dengan membawa nomor peserta yang ada pada printout pendaftaran
online. Biaya pendaftaran :
Program doktor
: Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu ).
Program magister dan profesi : Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu).
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VIII. PENENTUAN KELULUSAN
Hasil tes ujian seleksi yang meliputi test kompetensi dasar, wawancara, TPA ,
TOEFL dan kelengkapan persyaratan yang sudah dipenuhi dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk penerimaan calon tahap akhir. Penentuan kelulusan tahap akhir
dilakukan melalui rapat panitia yang dihadiri oleh Rektor, PR I, koordinator pelaksana,
BAA, ketua dan sekretaris sub-koordinator dan rapat dipimpin oleh Rektor. Hasil
keputusan rapat penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan surat keputusan Rektor
Universitas Udayana. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru berlaku sah dan tidak
dapat diganggu gugat.
IX. STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
DOKTER SPESIALIS COMBINED DEGREE, PROFESI AKUNTANSI, APOTEKER DAN
DOKTER HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
Penanggung Jawab
Rektor

Pengarah
PR I
Koordinator Pelaksana
Direktur Pascasarjana
Sekretaris
Kepala BAA

SubKoordinator
Program
Doktor,Magister
Ketua : Asdir I
Sekretaris : Asdir II

Catatan :
-

SubKoordinator Dokter
Spesialis Combined Degree
Ketua : Dekan FK
Sekretaris : Ketua TKP

PPDS

SubKoordinator
Profesi Akuntansi

SubKoordinator
Profesi Farmasi

SubKoordinator
Profesi Dokter Hewan

Ketua : Dekan FE
Sekretaris : Ketua
PPAK

Ketua : Dekan MIPA
Sekretaris : KPS
Farmasi

Ketua : Dekan FKH
Sekretaris :Ketua
Pengelola Pendidikan
Profesi Dokter Hewan

Dapat dibentuk panitia AdHoc dalam proses pelaksanaan secara teknis
Subkoordinator bertugas mengkoordinir pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar,
wawancara, dan persyaratan administrasi bersama para Ketua Program Studi.
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X. PENUTUP
Buku panduan ini diwajibkan sebagai pedoman bagi panitia pelaksana dan juga
bagi calon mahasiswa menuju jenjang pendidikan yang dipilih. Ketentuan yang belum
diatur dalam buku panduan ini akan diatur tersendiri.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Alur Pendaftaran Online
1. Informasi di website
a. Registrasi pendaftaran melalui website Pascasarjana http://pps.unud.ac.id link ke
http://pendaftaran-pasca.unud.ac.id (link juga di homepage Unud www.unud.ac.id).
b. Setelah website terbuka, calon mahasiswa mendownload dan membaca semua panduan
yang ada di website sebelum login.
c. Lalu mahasiswa melakukan login dengan mengisi:
User id
: xxxxxxxx (nomor harus sama dengan nomor KTP atau SIM atau
paspor)
Password

: XXXXXX (minimal 6 digit)

Kemudian calon mahasiswa mengisi biodata yang muncul di website tersebut. Ada pun
data yang diisi adalah sebagai berikut:
Nama

:

Tempat/Tgl. Lahir

:

Alamat

:

Nomor Telepon/HP

:

Alamat Email

:

Jenis Kelamin

:

Program Studi yang dipilih

:

Pendidikan terakhir

:

Institusi Pendidikan Terakhir

:

Calon Peserta Beasiswa

:

□ BPP-DN □ Non – BPP-DN

2. Form biodata yang sudah diisi lalu dicetak maka peserta akan mendapatkan nomor
pendaftaran.
Format nomor pendaftaran adalah sebagai berikut:
Tahun Perioda kode pasca kode program kodeurut prodi no.urut
Ketentuan :
Perioda :1 (perioda penerimaan)
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Kode Pasca : 1
Kode Program :
1. Program Doktor : 1
2. Program Magister : 2
3. Program Dokter Spesialis Combined Degree : 3
4. Program Profesi : 4
Kode urut program studi/prodi disesuaikan dengan nomor urutan prodi di buku panduan,
misalnya Program studi Doktor Linguistik, no.urutnya 01. Dan seterusnya sampai dengan
prodi Doktor Pariwisata Nomornya 09.
Demikian juga untuk Program magister dari 01 sampai 25. PS Dokter Spesialis Combined
Degree 01 sampai 13. Program Profesi Akuntansi, Apoteker dan Dokter Hewan masingmasing 01, 02, dan 03.
Contoh nomor pendaftaran untuk Prodi Doktor Kajian Budaya :
2011-1-1-1-13-001 No. urut 3 digit.
3. Selanjutnya calon mahasiswa membayar uang pendaftaran ke Bank dengan membawa
biodata dan nomor pendaftaran. Peserta akan mendapatkan Nomor Peserta sekaligus
sebagai nomor ujian dari Pihak Bank.
Format Nomor Peserta: No. Urut. Kode Prodi. Perioda Kode pasca. Tahun.
Contoh utk Doktor kajian Budaya kode prodinya 0103. Jadi nomor peserta pertamanya :
001-0103-1-01-11
4. Selanjutnya peserta membawa nomor peserta, tanda bukti pembayaran dari Bank serta
berkas-berkas yang diperlukan ke Panitia Pendaftaran :
d/a : Sekretariat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Pascasarjana dan Profesi Universitas Udayana
Gedung Pascasarjana Lt-1
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar-Bali (80232)
Telp. 62-361-223797 , Fax. 62-361-247962 ,
Email. : pascasarjana@unud.ac.id

Catatan : Pada amplop kanan atas ditulis nama dan kode program studi yang dipilih
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Lampiran 2. Tatacara pembayaran pendaftaran
Calon mahasiswa membayar uang pendaftaran ke rekening Operasional BLU Unud melalui
Sistem SPC Bank BNI 46, di seluruh kantor Bank BNI 46 dengan cara :
a) Membawa biodata dan nomor pendaftaran.
b) Tanpa mengisi formulir, tunjukkan nomor pendaftaran dengan membayar
Rp.850.000,- untuk Program Doktor dan Rp. 700.000 untuk Program Magister/Profesi.
c) Peserta akan mendapatkan Nomor Peserta sekaligus sebagai nomor ujian dari Pihak
Bank.
Lampiran 3. Tatacara Mengikuti Ujian Seleksi
A. Test TPA dan TOEFL
Untuk test TPA dan TOEFL : dilaksanakan secara serentak dan dikoordinasikan oleh
panitia. Bagi pelamar yang telah melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS dan TPA dari
Bapenas dengan nilai sesuai persyaratan dan masih berlaku, diperbolehkan untuk tidak
mengikuti test TOEFL dan TPA institusional.
Calon peserta mengikuti ujian saringan masuk sesuai dengan jadual dan prosedur sbb:
a. Sehari sebelum hari ujian, calon mahasiswa wajib melihat ruangan dan tempat duduk
calon mahasiswa pada saat ujian seleksi.
b. Peserta datang 30 menit sebelum waktu yang ditentukan.
c. Peserta masuk ruangan 15 menit sebelum waktu yang ditentukan.
d. Peserta harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan sesuai dengan
nomor pendaftaran.
e. Selama ujian, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas
ujian.
f. Apabila terjadi kecurangan pada saat ujian berlangsung, pengawas harus mencatat
peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan ujian.
g. Peserta ujian yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur.
h. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, Pengawas mengambil lembar jawaban
beserta soalnya satu persatu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di
tempatnya masing-masing.
i. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor
urut pendaftaran.
j. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas menyilakan
peserta ke luar ruangan ujian.
k. Pengawas ujian wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi
kecurangan.
B. Untuk test kompetensi dasar dan wawancara
1. Test kompetensi dasar dan wawancara dilaksanakan oleh program studi.
2. Materi wawancara dan tes kompetensi dasar dibuat oleh program studi.
3. Nilai rentang wawancara dan tes kompetensi dasar : (0-100)
4. PS mengirim hasil nilai wawancara dan tes kompetensi dasar kepada ketua subkordinator paling lambat 3 hari setelah tanggal test terakhir.
5. Ketua/sekretaris subkoordinator merekap nilai wawancara dan test kompetensi
program studi di lingkungannya, untuk disampaikan pada rapat tahap penentuan akhir
bersama Rektor.
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Lampiran 4. Tatacara Penilaian Hasil Kelulusan
a. Kelulusan calon mahasiswa baru ditentukan berdasarkan daya tampung program studi.
b. Yang dinyatakan lulus adalah ranking teratas dari hasil ujian TOEFL, TPA, tes
kompetensi dasar, wawancara dan kelengkapan berkas administrasi.
c. Hasil tes kesehatan merupakan bahan pertimbangan bagi calon mahasiswa program
dokter spesialis.
Lampiran 5. Tatacara pengumuman hasil kelulusan
a. Hasil seleksi diumumkan paling lambat 2 minggu setelah ujian seleksi.
b. Hasil seleksi ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Udayana.
c. Hasil seleksi hanya diumumkan pada website Unud : http://www.pps.unud.ac.id link ke
www.unud.ac.id
d. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak
melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru.
e. Panitia tidak melaksanakan surat-menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan
pengumuman hasil seleksi ini.
Lampiran 6. Tatacara pendaftaran kembali
1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam keputusan Rektor Universitas Udayana, berhak
mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
2. Syarat-syarat pendaftaran ulang adalah sebagai berikut:
a. Membayar biaya pendaftaran dan biaya pendidikan sesuai dengan program studi
masing – masing ke rekening Operasional BLU Unud melalui Sistem SPC Bank
BNI 46, yang selanjutnya calon mahasiswa akan memperoleh nomor registrasi (PIN)
untuk pendaftran online.
b. Mendaftar secara online melalui https://registrasi-maba.unud.ac.id dengan
memasukan nomor peserta dan nomor PIN. Kemudian isi data sesuai dengan kolom –
kolom yang tersedia dan selanjutnya di cetak.
c. Menyerahkan bukti registrasi online beserta bukti pembayaran.
d. Menunjukkan ijazah dan transkrip asli kepada petugas pada saat pendaftaran ulang.
e. Calon mahasiswa harus datang sendiri ke tempat pendaftaran. Pendaftaran ulang
tidak dapat diwakilkan.
f. Peserta harus mendaftar di tempat, pada hari dan jam yang ditentukan.
Peserta yang tidak mendaftar pada tempat dan waktu yang ditentukan dianggap
mengundurkan diri.
Panitia berhak atas pembatalan kelulusan calon peserta apabila peserta terbukti tidak
memenuhi syarat yang ditetapkan atau informasi/berkas yang diberikan sebelumnya
tidak sesuai dengan aslinya.
g. Pendaftaran dilaksanakan pada alamat berikut:
Sekretariat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Pascasarjana dan Profesi Universitas Udayana
Biro Administrasi Akademik Universitas Udayana
Bukit Jimbaran
Telp 0361. 701954, ext. 110
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