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Dengan hormat diberitahukan bahwa, mulai periode wisuda Februari 2015, foto dalam ijazah,akta

mengajar dan transkrip wisudawan dicetak langsung bersamaan dengan format ijazahnya, sedangkan

foto ijazalr/akta mengajar dan transkrip diambil dari hasil uptoad foto wisudawan di siakad melalui

serangkaian pendaftaran yrdisium/wisuda online; - ' -
-sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk memperlanlar- proses pencetakan ijazah, akta

*"nguju, dan transkip, kami mohon dapat disosialisasikan kriteria foto yang harus di upload (contoh

terlampir) kepada mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran yudisium.(bila data mahasiswa belum

benar dan belum upload foto/foto belum sesuai mohon admin fakultas tidak diproses yudisiumnya) ...

Demikian atas pehatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih
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KRITERIA FOTO

UNTUK IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Diberitahukan kepada calon wisudawa n/wisudawati, untuk segera mengunggah foto berwarna terbaru melalui

SIAKAD dengan laman siakad.unv,ac,idlwisuda/daftar dengan kriteria foto sebagai berikut:

Pria:
Kemeja putih, dasi hitam, jas hitam (bukan jas almamater)

Wanita:
Pakaian kebaya tertutup (sopan) dan bersanggul

Bagi Wanita berjilbab:
Mengenakan kemeja putih, jas hitam (bukan jas almamater), jilbab hitam dan
dimasukkan dalam kemeja

Pria : Biru
Wanita : Merah

Foto Pria Foto Wanita Foto Wanita
a) Ukuran foto proporsional (proporsi wajah antara 25/o - 30% dari foto)
b) Jarak kepala ke batas kanan kurang lebih sama dengan jarak kepala ke batas kiri
c) Ujung pundak tidak terlihat
d) Ukuran file berkisar antara 200 - 500 Kiio

a) Badan dan kepala tegak sejajar menghadap ke depan
b) Tidak mengenakan kacamata

Kualitas
gam bar

a) Foto harus jelas/tajam dan tidak kabur
b) Bukan foto hasil scan
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