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A. Seleksi Calon dan Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) dilaksanakan dengan 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi dan Peraturan UPI. Penerimaan mahasiswa baru 

dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilihan jalur masuk sebagai 

berikut. 

1. Seleksi Nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) 

Penerimaan jalur SNMPTN ini merupakan jalur 

penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan 

secara nasional untuk Prodi S-1 melalui penjaringan 

prestasi akademik di tingkat sekolah (SMA, MA, 

SMK) dan hanya diperuntukkan bagi siswa dan siswi 

SMA/dan atau sederajat yang tengah duduk dibangku 

akhir sekolah yaitu kelas XII. Proses seleksi calon 

mahasiswanya menggunakan nilai yang tertera dalam 

laporan hasil belajar, sertifikat atau piagam prestasi, 

indeks sekolah, dan banyak pertimbangan lainnya.  

2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN) 

SBMPTN merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru 

untuk Prodi S-1 yang dilaksanakan bersama-sama 

dengan Perguruan Tinggi Negeri lain melalui ujian 

tulis. Pendaftar untuk jalur ini dibuka untuk lulusan 

tahun dimana SBMPTN tersebut dilangsungkan hingga 

dua angkatan sebelumnya.  

3. Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia (SM 

UPI) 
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Jalur SM UPI dilaksanakan melalui seleksi yang 

dirancang tersendiri oleh UPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. Registrasi Mahasiswa 
 

a. Setiap mahasiswa UPI harus melakukan registrasi 

administrasi (membayar biaya pendidikan) dan 

registrasi akademik (melakukan kontrak kuliah) pada 

setiap awal semester menurut jadwal yang ditetapkan 

dalam kalender akademik. 

b. Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan 

melakukan pembayaran langsung ke bank (Student 

Payment Center/SPC) yang ditunjuk, melalui ATM, 

atau melalui Mobile Banking. 
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c. Saldo minimum yang harus mengendap dalam buku 

rekening adalah Rp 50.000,00. Apabila saldo tersebut 

kurang dari Rp 50.000,00 maka sistem akan gagal 

melakukan autodebet. 

d. Apabila saldo minimum seperti dimaksud pada huruf c 

di atas tidak terpenuhi, mahasiswa harus segera 

menambah kekurangannya. 

e. Mahasiswa harus mengecek kembali transaksi 

pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan 

baik melalui bank, counter ATM, maupun Sistem 

Informasi Akademik (SIAK) pada Subbagian 

Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas/SPs/ 

Kampus UPI di Daerah. 

f. Kontrak kuliah dilakukan secara daring melalui portal 

SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKU) pada 

laman http://student.upi.edu.  

g. Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan 

tetapi tidak melakukan kontrak kuliah sesuai jadwal 

diberi kesempatan untuk melakukan kontrak kuliah 

susulan selambat-lambatnya hingga akhir masa PRS. 

Tidak ada layanan PRS di luar jadwal. 

h. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 

administrasi sesuai jadwal tetapi masih memiliki hak 

cuti dinyatakan mengambil cuti akademik pada 

semester tersebut dengan kewajiban membayar biaya 

administrasi cuti akademik sebesar Rp 250.000,00 dan 

harus mengajukan permohonan cuti sesuai batas waktu 

yang telah ditetapkan. 

 

 

http://student.upi.edu/
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C. Bimbingan Akademik 
 

Bimbingan akademik adalah kegiatan yang berfungsi 

membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya, yang 

meliputi: 

1) perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal 

sampai akhir studi; 

2) bimbingan untuk menetapkan rencana studi semester 

(kontrak kuliah) pada setiap awal semester; 

3) bimbingan dalam memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi mahasiswa, baik akademik maupun 

nonakademik; dan 

4) bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lain yang 

dipandang perlu. 

 

Bimbingan akademik diberikan oleh dosen Pembimbing 

Akademik (PA) kepada mahasiswa yang terdaftar secara 

sah, dan Dosen PA ditetapkan dengan keputusan Dekan 

atas usul Ketua Departemen/Prodi. Dosen PA bertanggung 

jawab kepada Ketua Departemen/Prodi. Kegiatan 

bimbingan akademik ini dilaksanakan di bawah koordinasi 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan UPT LBKPK. 

 

 

D. Perwalian dan Kontrak Kuliah Daring (Online) 
 

Perwalian dan kontrak kuliah daring (online) 

dilaksanakan setiap awal semester sesuai waktu yang telah 

ditentukan di dalam kalender akademik UPI  dengan 

ketentuan sebagai berikut. 
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1. Alamat laman sistem informasi perwalian online  

https://siak.upi.edu/perwalian/ digunakan oleh dosen 

Pembimbing akademik (PA); 

2. Alamat laman sistem informasi kontrak mata kuliah 

online http://student.upi.edu digunakan oleh 

mahasiswa; 

3. Akun (user name & password) yang dipergunakan 

adalah akun yang telah diperoleh pada laman http://dit-

tik.upi.edu/akun/; 

4. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun 

internet harap mendaftar di http://dit-tik.upi.edu/akun/ 

atau langsung ke Direktorat TIK UPI; 

5. Proses perwalian dan kontrak kuliah daring (online) 

dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan 

dosen PA; 

6. Mahasiswa yang gagal pada (atau akan memperbaiki 

nilai) suatu mata kuliah diwajibkan mengontrak 

kembali mata kuliah tersebut, dan diwajibkan 

mengikuti seluruh kegiatan akademik yang 

diberlakukan untuk mata kuliah tersebut, dan nilai yang 

akan ditetapkan untuk mahasiswa yang kontrak ulang 

tersebut adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada 

semester yang sedang berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siak.upi.edu/perwalian/
http://student.upi.edu/
http://dit-tik.upi.edu/akun/
http://dit-tik.upi.edu/akun/
http://dit-tik.upi.edu/akun/
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E. Perkuliahan 

Perkuliahan diselenggarakan dengan menerapkan 

Sistem Kredit Semester (SKS). Setiap mahasiswa pada 

awal semester semester diberi kesempatan untuk 

menerencanakan sendiri beban studinya melalui konsultasi 

dengan dosen pembimbing akademik (PA). Perkuliahan 

terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu : 

1) Perkuliahan di dalam/luar kelas; 

2) Praktikum di laboratorium, workshop, studio, 

dan/atau lapangan; 

3) Program Pengalaman Lapangan (PPL), yang 

mencakup sebutan praktik kerja/internship/ 

magang/praktik industri; dan 

4) Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
 

Frekuensi perkuliahan dalam 1 (satu) semester paling 

sedikit berjumlah 16 (enam belas) kali pertemuan, 

PRS 
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termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, 

dengan rincian: 

1) tatap muka  : 14 kali pertemuan  

2) ujian tengah semester : 1 kali pertemuan 

3) ujian akhir semester : 1 kali pertemuan 
 

Mahasiswa dapat mengikuti suatu mata kuliah apabila 

namanya tercantum dalam daftar hadir perkuliahan 

dan wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir 

setiap kali perkuliahan. Mahasiswa yang kehadirannya 

dalam satu semester perkuliahan kurang dari 80% tidak 

diperkenankan mengikuti ujian, dan dinyatakan gagal. 
 

Beban studi per semester bagi mahasiswa ditentukan 

berdasarkan prestasi akademik dan ketersediaan waktu. 

Secara umum, mahasiswa memiliki beban studi 18 – 20 sks 

per semester. Pembimbing dan Ketua Departemen/ Prodi 

menggunakan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya 

sebagai patokan untuk menentukan jumlah maksimal sks 

yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa, dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

 

IPS < 2,5 dapat mengambil maksimal 16 sks 

2,50 <= IPS < 3,00  dapat mengambil maksimal 21 sks 

3,00 <= IPS < 3,50  dapat mengambil maksimal 23 sks 

IPS >= 3,50 dapat mengambil maksimal 24 sks 

 

Pada semester  pertama dan kedua, mahasiswa baru 

dapat mengambil seluruh sks yang ditawarkan untuk 

semester tersebut, namun tidak boleh mengambil sks lebih 

banyak dari yang ditawarkan. 
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F. Batas Waktu Studi  

Batas waktu studi adalah batas waktu maksimal 

diizinkannya seorang mahasiswa untuk menyelesaikan 

studi pada suatu Departemen/Prodi. 
 

a. Masa studi setiap jenjang adalah sebagai berikut: 

1) Masa studi jenjang D-3 adalah 6-10 semester. 

2) Masa studi jenjang S-1 adalah 8-14 semester. 

3) Masa studi mahasiswa yang melanjutkan dari D-2 ke 

S-1 maksimal 7 semester. 

4) Masa studi mahasiswa yang melanjutkan dari D-3 ke 

S-1 maksimal 5 semester. 

5) Masa studi mahasiswa S-1 pindahan dari PTN lain 

sama dengan sisa masa studi yang masih dimiliki  

    di PTN asal. 

6) Masa studi jenjang S-2 adalah 4-8 semester (termasuk 

aanvullen). 
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7) Masa studi jenjang S-3 adalah 6-14 semester 

(termasuk aanvullen). 

8) Masa studi program pendidikan profesi maksimal 2-6 

semester. 

b. Mahasiswa yang telah melebihi batas maksimal masa 

studinya dinyatakan drop out (DO) atau     

mengundurkan diri dengan keputusan Rektor yang 

dilampiri transkrip nilai mata kuliah yang telah 

diselesaikan serta keterangan pernah kuliah. 

c. Pengunduran diri mahasiswa dilakukan dengan cara 

mengajukan surat permohonan pengunduran diri 

bermaterai cukup kepada Rektor, dengan melampirkan: 

1) surat rekomendasi pengunduran diri dari dosen PA 

dengan diketahui oleh Ketua Departemen/Prodi; 

2) surat persetujuan pengunduran diri dari Wakil Dekan 

Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang        

Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Kampus 

UPI di Daerah; 

3) kartu tanda mahasiswa (KTM); dan 

 
4) bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir. 
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G. Penilaian 

Penilaian terdiri atas: 

1. Penilaian mata kuliah 

Penilaian mata kuliah meliputi ujian tengah semester, 

ujian akhir semester, dan penilaian terhadap tugas-

tugas lain yang ditetapkan dosen pengampu mata 

kuliah. 

Pemasukan nilai oleh dosen secara daring melalui 

Sistem Input Nilai Dosen (SInNDO) pada 

https://nilai.siak.upi.edu/.  

Mahasiswa dapat melihat nilai secara daring melalui 

portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKU) 

pada http://student.upi.edu/.  

2. Penilaian akhir Program / Ujian Sidang 

Sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017, 

penyelesaian akhir studi jenjang S-1 dapat ditempuh 

melalui jalur skripsi atau jalur tanpa skripsi. Beban 

studi jenjang S-1 dengan skripsi maupun tanpa skripsi 

seluruhnya berkisar antara 144–158 sks, termasuk di 

dalamnya skripsi (6 sks) atau mata kuliah pengganti 

skripsi (6 sks). 

 

a. Penyelesaian akhir studi melalui jalur skripsi dapat 

ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus mata     

kuliah prasyarat skripsi, memperoleh minimal 105 

sks dengan IPK minimal 2,50, dan mendapat 

rekomendasi dari dosen PA. Mata kuliah prasyarat 

skripsi ditetapkan oleh Departemen/Prodi.  

b. Penyelesaian akhir studi jalur tanpa skripsi 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah 

https://nilai.siak.upi.edu/
http://student.upi.edu/
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memperoleh minimal 105 sks dengan IPK sebesar 

2,00-2,49. Mahasiswa yang bersangkutan harus 

mengambil 6 sks mata kuliah pengganti skripsi 

yang disediakan oleh Departemen/Prodi dan 

membuat makalah/tugas akhir. Kelulusan mata 

kuliah pengganti skripsi dikeluarkan bersamaan 

dengan disetujuinya penyelesaian makalah/tugas 

akhir.  

c. Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menulis 

skripsi (telah memperoleh minimal 105 sks dengan 

IPK  >= 2,50) dapat juga memilih jalur tanpa 

skripsi dengan mengambil 6 sks mata kuliah 

pengganti skripsi yang disediakan oleh 

Departemen/Prodi.  

d. Penyusunan skripsi berpatokan pada hal-hal 

berikut ini. 

1) Tujuan 

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk 

memberikan pengalaman belajar kepada 

mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang 

telah dimilikinya dalam merancang, 

melaksanakan, dan melaporkan penelitian ilmiah 

dalam bidang studinya. 

2) Isi dan sistematika 

a) Skripsi berisi kajian terhadap masalah- 

masalah keilmuan sesuai dengan bidang studi 

masing-masing yang berguna baik bagi 

pengembangan ilmu maupun bagi pemecahan 

masalahnyata yang  dihadapi. 
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b) Sistematika dan tata cara penyusunan skripsi 

diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah UPI. 

3) Prosedur pengajuan 

a) Mahasiswa mengajukan proposal skripsi 

kepada Ketua Departemen/Prodi. 

b)  Proposal skripsi disusun berdasarkan format 

yang ditentukan oleh UPI. 

c) Ketua Departemen/Prodi menyampaikan 

proposal skripsi kepada Tim Pertimbangan 

Skripsi untuk memperoleh pertimbangan 

kelayakannya. 

d) Apabila Tim Pertimbangan Skripsi 

menyetujui proposal yang disampaikan 

mahasiswa, Departemen/Prodi menyampai-

kan usulan penunjukan pembimbing skripsi 

kepada Fakultas/Kampus UPI di Daerah 

untuk ditetapkan surat keputusannya. 

4) Pembimbingan  

a) Jumlah dosen pembimbing skripsi sebanyak-

banyaknya 2 orang. 

b) Setiap dosen membimbing sebanyak-

banyaknya 10 orang mahasiswa. 

c) Penggantian pembimbing, apabila 

diperlukan, ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Dekan/Direktur Kampus UPI di 

Daerah atas usul Ketua Departemen/Prodi. 

d) Masa pembimbingan skripsi adalah 1 

semester, dan jika diperlukan dapat 

diperpanjang selama tidak melebihi masa 

studi yang ditetapkan. 
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e) Pada Prodi yang menyediakan mata kuliah 

pengganti skripsi (6 sks), mahasiswa yang 

tidak mampu menyelesaikan skripsinya 

dalam kurun waktu yang ditetapkan dapat 

pindah ke jalur tanpa skripsi. 

f) Penilaian skripsi berpatokan pada hal-hal 

berikut ini. 

 1) Skripsi memenuhi syarat untuk diajukan 

ujian sidang apabila mengacu pada jurnal 

minimal 25% dari jumlah acuan yang 

dirujuk. 

2) Persyaratan sebagaimana pada angka 1) 

dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian 

khusus dan langka berdasarkan 

pertimbangan pimpinan Departemen/ 

Prodi. 

3) Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang. 

4) Tim penguji terdiri atas 3 orang dosen. 

5) Dosen penguji harus memenuhi syarat 

berjabatan fungsional minimal Asisten 

Ahli dan berkualifikasi akademik minimal 

Magister. 

6) Dosen pembimbing tidak menguji namun 

dapat hadir dalam ujian dan memberi nilai 

pembimbingan yang meliputi isi, 

metodologi, sistematika penyajian, kaidah 

bahasa, serta proses pembimbingan. 

7) Tim penguji memberikan penilaian 

terhadap dokumen skripsi yang meliputi 

isi, metodologi, sistematika penyajian, 

serta kaidah bahasa. 
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8) Penilaian ujian sidang skripsi diberikan 

terhadap penguasaan isi, kemampuan 

mempertahankan skripsi secara ilmiah, 

serta kemampuan menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa bidang studinya 

secara baik dan benar. 

9) Hasil ujian skripsi dikategorikan sebagai 

berikut: 

a) Lulus tanpa perbaikan. 

b) Lulus dengan perbaikan kecil/minor. 

Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 

minggu untuk melakukan perbaikan 

terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan 

minor ini meliputi, perbaikan judul, 

abstrak, daftar pustaka, dan kebahasaan. 

c) Lulus dengan perbaikan 

besar/substansial. Mahasiswa diberi 

waktu paling lama 30 hari untuk 

melakukan perbaikan terhitung sejak 

tanggal ujian. Perbaikan substansial ini 

meliputi, perubahan orientasi 

penelitian, perubahan analisis data, dan 

kerangka analisis. 

d) Gagal. 

e) Terkait kategori b) dan c) di atas, 

mahasiswa harus mengikuti ujian ulang 

apabila tidak dapat menyelesaikan 

perbaikan pada waktu yang ditetapkan. 

f) Terkait kategori d) di atas, mahasiswa 

diberi waktu untuk melaksanakan ujian 

ulang sampai menjelang semester 
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berikutnya, tetapi paling cepat setelah 3 

bulan terhitung sejak tanggal ujian. 

g) Kelulusan mahasiswa pada kategori b) 

dan c) ditangguhkan sampai perbaikan 

skripsi diterima oleh pembimbing, 

penguji, dan Ketua Departemen/Prodi. 
 

Nilai Akhir 

a. Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata 

kuliah dinyatakan dengan nilai akhir sesuai patokan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penilaian ujian sidang diberikan dengan menggunakan 

skala 0-4 (sama dengan penilaian mata kuliah). 
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H. Persyaratan Ujian Sidang 

Adapun persyaratan untuk mengikuti ujian akhir 

program/penyelesaian studi adalah sebagai berikut. 

a. Pendaftaran peserta ujian sidang dilaksanakan di 

masing-masing program studi melalui laman SIAS   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) 

pada semester berjalan; 
 

c. Telah melunasi SPP/UKT semester berjalan; 
 

d. Persyaratan skripsi dan mata kuliah : 

1) Peserta ujian sidang adalah mereka yang 

mengontrak mata kuliah skripsi dan ujian sidang 

pada semester berjalan dan telah lulus semua mata 

kuliah yang ditawarkan berdasarkan kurikulum; 

http://siak.upi.edu/sias
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2) Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi dan 

Ketua Departemen/Prodi. 
 

e. Persyaratan kutipan (sitasi) jurnal dan publikasi ilmiah 

1) Skripsi harus mengacu pada jurnal minimal 25% 

dari jumlah acuan yang dirujuk. Persyaratan dapat 

kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan 

langka berdasarkan pertimbangan pimpinan 

Departemen/Prodi; 
 

2) Peserta ujian sidang wajib menyerahkan bukti 

artikel yang siap atau sudah dipublikasikan (print 

out dan soft file) ke Prodi dan telah disetujui oleh 

pembimbing skripsi bersamaan dengan penyerahan 

berkas persyaratan sidang; 
 

f. Persyaratan penguasaan Bahasa resmi PBB 

1) Peserta ujian sidang dipersyaratkan memiliki 

kemampuan dalam salah satu Bahasa resmi PBB 

(Bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, atau 

Spanyol) yang dibuktikan dengan hasil tes 

Terstandar; 

2) Skor minimal kemampuan berbahasa PBB tersebut 

berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

UPI Tahun 2019 atau equivalensinya sesuai dengan 

standar yang digunakan dan disesuaikan dengan 

kebijakan departemen/prodi; 
 

g. Mengisi biodata dan abstrak skripsi (maksimal 1250 

karakter) melalui Updating Profil Wisudawan di 

fakultas masing-masing atau melalui laman SIAS 

(http://siak.upi.edu/sias). Apabila kemudian ada 

perubahan data yang telah dientri dalam Updating 

http://siak.upi.edu/sias
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Profil Wisudawan atau laman SIAS tersebut, revisi 

dilakukan di Direktorat Akademik UPI. 
 

h. Peserta ujian sidang harus menyerahkan berkas dan 

pasfoto sebagai berikut. 

a. Berkas persyaratan: 

1) Fotokopi ijazah terakhir 

2) Formulir pembuatan ijazah dan SKPI yang 

sudah ditandatangani oleh ybs. dan 

diverifikasi oleh Ketua Departemen/Prodi 

(bagi lulus); 

3) Halaman Muka (Cover) skripsi; 

4) Lembar pengesahan skripsi; 

5) Jika ada kekeliruan data pada ijazah, harus 

melampirkan surat keterangan dari sekolah/ 

instansi terkait yang berwenang. 

    b. Ketentuan pasfoto: 

1) Pasfoto terbaru hitam-putih ukuran 3x 4 cm. 

sebanyak 5 lembar; 

2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang 

dikenakan; 

3) Posisi tubuh menghadap lurus ke depan; 

4) Pria mengenakan  kemeja, jas, dan dasi 

panjang; 

5) Wanita menyesuaikan dengan busana resmi 

atau kebaya nasional (bagi yang berjilbab, 

kedua belah bahu harus terlihat/tampak jelas); 

6) Dicetak di atas kertas dop dengan kualitas baik 

(bukan hasil rekayasa atau scanner computer). 
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I. Penyerahan dan Pengesahan Gelar (Wisuda) 

Setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan, 

mahasiswa mengikuti wisuda dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian akhir 

program dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti 

penyerahan ijazah dan/atau sertifikat dalam wisuda. 

b. Mahasiswa dapat melakukan wisuda secara in absentia 

(tidak hadir di tempat/acara wisuda) dengan syarat dan 

memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. 

c. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk diwisuda setelah 

memenuhi seluruh persyaratan akademik, antara lain 

telah menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi/tesis/ 

disertasi paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan 

wisuda. 

d. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan. 

e. Alumni dapat mengajukan permohonan terjemahan 

ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat 

kompetensi (kependidikan/nonkependidikan) dalam 

bahasa Inggris jika diperlukan dengan membayar biaya 

administrasi di Direktorat Akademik. Mahasiswa 

mengisi formulir permohonan yang disediakan di loket 

Direktorat Akademik dengan melampirkan fotokopi 

ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat 

kompetensi (kependidikan/ nonkependidikan) yang 

dilegalisasi. 
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PORTAL  

SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
 

-  Kalender Akademik:  

https://student.upi.edu/kalender  

 

-  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: 

 http://www3.upi.edu/main/file/akademik/e88de-

pedoman-penulisan-karya-ilmiah-upi-2018-pdf-final-

cetak-01.11.2018.pdf  

 

-  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI 

 http://www3.upi.edu/main/file/akademik/37f11-

pedoman-pp-upi-2018-final-cetak-1-nov-2018.pdf  

 

https://student.upi.edu/kalender
http://www3.upi.edu/main/file/akademik/e88de-pedoman-penulisan-karya-ilmiah-upi-2018-pdf-final-cetak-01.11.2018.pdf
http://www3.upi.edu/main/file/akademik/e88de-pedoman-penulisan-karya-ilmiah-upi-2018-pdf-final-cetak-01.11.2018.pdf
http://www3.upi.edu/main/file/akademik/e88de-pedoman-penulisan-karya-ilmiah-upi-2018-pdf-final-cetak-01.11.2018.pdf
http://www3.upi.edu/main/file/akademik/37f11-pedoman-pp-upi-2018-final-cetak-1-nov-2018.pdf
http://www3.upi.edu/main/file/akademik/37f11-pedoman-pp-upi-2018-final-cetak-1-nov-2018.pdf
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PORTAL  

SISTEM INFORMASI UPI 

(http://si.upi.edu/) 

 
 

 


