c. Pelaksanaan ujian sidang, pengolahan nilai ujian sidang, dan pengumuman kelulusan bagi
mahasiswa program pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) dalam masa AKB dapat dilakukan
secara daring menggunakan media aplikasi yang disepakati di Prodi, dan paling lambat
dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021.
d. Bagi yang melaksanakan ujian sidang dan dinyatakan lulus setelah tanggal 31 Agustus 2021 akan
diproses untuk Wisuda Gelombang I Tahun 2022.
6. Selanjutnya, pimpinan Departemen/Prodi agar menelaah dan berpedoman pada Intruksi Rektor Nomor
07 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di
Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19
dan/atau Surat Edaran Rektor UPI No. 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik
Semester Ganjil 2021/2022 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Masa Adaptasi
Kenormalan Baru (AKB).
7. Daftar laporan kelulusan ujian sidang tahap II yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi serta
telah memenuhi persyaratan sebagaimana butir no. 2.a s.d. 2.f di atas, disampaikan ke Seksi Akademik
dan Kemahasiswaan SPs/Fakultas/Kampus UPI Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
8. Laporan kelulusan yang telah ditetapkan surat keputusan sebagaimana tersebut pada butir no.7
diserahkan ke Direktorat Pendidikan melalui Divisi Layanan Pendidikan secara bertahap dilengkapi
dengan file daftar nama lulusan menggunakan format Excel (bukan file pdf) dan dikirim melalui
SIKD
9. Daftar laporan kelulusan ujian sidang yang sudah tidak mempunyai permasalahan akademik dan
nonakademik akan diproses untuk pencetakan Ijazah Transkrip Akademik.
10. Pencantuman nama lulusan pada Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI merujuk pada NIK
(KTP/KK).
11. Peserta ujian sidang yang dinyatakan lulus juga akan memperoleh Surat Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI). Pengisian data dan pencetakan SKPI dilakukan oleh setiap Prodi dan SPs/
Fakultas/UPU Kampus Daerah.
12. Peserta ujian sidang tahap II yang telah lulus harus menyerahkan berkas dan pasfoto dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
a. Berkas persyaratan
1) Fotokopi KTP atau KK;
2) Fotokopi ijazah terakhir;
3) Formulir Pembuatan Ijazah dan SKPI yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
diverifikasi oleh Ketua Prodi;
4) Cover tesis/disertasi;
5) Lembar pengesahan tesis/disertasi;
6) Jika ada perubahan data utama (seperti nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada
KTP dan/atau ijazah terakhir, calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota terkait.
b. Ketentuan pasfoto
1) Pasfoto terbaru hitam-putih ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar (tulis nama di belakang foto);
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 komputer).
13. Laporan kelulusan dan daftar peserta Wisuda UPI Gelombang III Tahun 2021 serta semua persyaratan
sebagaimana butir no. 2, 7, 8, dan 12 diserahkan ke Direktorat Pendidikan paling lambat tanggal 3
September 2021. Pencetakan Ijazah dan Transkrip Akademik akan ditangguhkan jika lulusan tidak
melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
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