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YUDISIUM FAKULTAS 

1. Mahasiswa menyiapkan syarat yudisium fakultas sebagai berikut: 

a. FC Ijazah S1; 

b. FC KTP (bagi WNI) / Paspor (bagi WNA); 

c. Bukti cek draft Ijasah dari SIM Akademik yang sudah dikoreksi dan 

ditandatangani oleh calon wisudawan; 

d. Foto terbaru pakaian resmi (PRIA/WANITA memakai jas-dasi); 

e. Sertifikat TOEFL >= 477 (asli); 

f. Lulus semua matakuliah sesuai ketentuan Program Magister. (melampirkan 

transkrip nilai yang di print dari SIM Akademik); 

g. Menyerahkan surat keterangan telah melaksanakan publikasi (seminar/jurnal) 

(bisa didownload di tautan berikut https://www.its.ac.id/informatika/template-

pendukung-kelengkapan-yudisium-prodi-s2-t-informatika/); 

h. Menyerahkan data publikasi (salah satu dari seminar atau jurnal): 

1) Publikasi Seminar menyerahkan bukti: 

a) Prosiding (asli) lengkap atau; 

b) FC halaman cover, FC daftar isi halaman prosiding), FC 

makalah dari prosiding, sertifikat/bukti penyajian makalah 

dari panitia seminar. 

2) Publikasi Jurnal menyerahkan bukti: 

a) Jurnal asli (lengkap) atau; 

b) FC halaman cover, FC daftar isi, FC makalah dari prosiding 

atau; 

c) Tanda terima accepted publikasi dari penerbit (dilengkapi 

informasi volume dan nomor penerbitan), FC makalah, 

melampirkan surat pernyataan bermaterai perihal kesediaan 

menyerahkan jurnal yang telah dipublikasikan penerbit ke 

Sekretariat pascasarjana (sejumlah dosen pembimbing) 

i. Bukti lulus ujian Tesis (menyerahkan semua form revisi tesis yang telah 

disetujui dosen penguji) dan form bebas tanggungan dosen pembimbing (dapat 

didownload di tautan berikut https://www.its.ac.id/informatika/template-

pendukung-kelengkapan-yudisium-prodi-s2-t-informatika/); 

j. Bukti bebas RBTC T. Informatika; 

k. Bukti bebas perpus pusat; 

l. Bukti bebas Lab S2; 

m. Bukti telah mengisi data judul, abstrak, keyword, dosen pembimbing tesis 

diaplikasi montes dan SIM Akademik ITS (Integra) – Yudisium; 

n. Bukti telah mengisi halaman publikasi diaplikasi montes (judul tesis, tipe 

publikasi, nama seminar/jurnal); 

o. Telah mengisi kuisioner alumni (https://intip.in/MateriKuesionerMhsS2).  

2. Mahasiswa melakukan unggah di link https://intip.in/YudisiumS2 

3. Admin akademik melakukan cek kelengkapan yudisium. 

4. Admin akademik mengarsipkan semua kelengkapan yudisium. 


