Jadwal Akademik
JADWAL DAFTAR ULANG, PERWALIAN DAN PERKULIAHAN
MAHASISWA BARU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PESERTA PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI)

1.

Jadwal Penting Kegiatan Akademik:

No.
1.

Kegiatan
Pengisian Data Calon Mahasiswa Baru SIPMABA – ITS (Sistem Informasi
Pendataan Mahasiswa Baru) pada laman
https://sipmaba.its.ac.id

2.

Pembayaran SPP

Biaya

Waktu

Keterangan
Login dengan username no
pendaftaran dan password tanggal
lahir (format: ddmmyyyy), mengisi
biodata lengkap.

Rp. 10.000.000,-/semester

5 – 10 September 2017

Bank BNI, BTN, BRI dan Mandiri:
- Teller (dengan menyebutkan
nama dan nomor test).
- ibanking
- ATM
Dengan memasukkan kode: 1+
nomor pendaftaran. (contoh: jika
nomor pendaftaran: 7174100007,
kode pembayaran menjadi:
17174100007)
BAPKM – ITS

3.

Herregistrasi/Daftar ulang

4.

Perwalian dan Pengisian FRS

-

11 – 15 September 2017

5.

Masa Perkuliahan

-

Mengikuti Kalender
Akademik ITS

BAPKM – ITS & PPI

Keterangan:
2.
Kelengkapan daftar ulang yang harus dibawa:
a. Foto copy ijazah dan transkrip.
b. Bukti online pendaftaran ulang mahasiswa baru pada https://sipmaba.its.ac.id diserahkan ke BAPKM ITS untuk proses daftar ulang.

3.

Calon Mahasiswa wajib mengisi data secara on line pada website pendaftaran ulang mahasiswa baru: https://sipmaba.its.ac.id (Gunakan nomor
pendaftaran untuk login dan tanggal lahir untuk password), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Waktu pengisian: 5 – 10 September 2017.
2. Data yang diisikan secara online harus sesuai dengan dokumen sebenarnya.
3. Surat pernyataan yang harus di serahkan, sebagai berikut:
a. Membawa bukti online pendaftaran ulang mahasiswa baru.
b. Tidak sedang dan akan menggunakan/mengedarkan/membawa narkotika, phsykotropika, dan zat adiktif (NAPZA), tidak akan mengikuti
segala kegiatan kemahasiswaan yang tidak diizinkan oleh Pimpinan ITS, serta tidak akan berbuat kriminal baik didalam maupun diluar ITS.
c. Tidak akan menarik kembali uang kuliah yang telah dibayarkan ke ITS.
d. Tidak melakukan pemalsuan dokumen pendukung daftar ulang.
Template surat pernyataan dapat diunduh di https://sipmaba.its.ac.id (Semua surat pernyataan harus dilengkapi dengan Materai Rp. 6000).

