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Hai UC People, Welcome

to UC Library! Selama

hybrid learning, UC Library

siap melayani kebutuhan

kalian dan semua

informasi yang kamu

butuhkan ada di UC

Library lho. Spot yang

nyaman dan sumber

literatur melimpah siap

menyambut kalian semua.

Mari simak testimoni dari

mahasiswa yang sudah

memanfaatkan layanan UC

Library pada Newsletter

edisi ini. UC Library buka

Senin-Jumat, 07.30-16.30

WIB yuk langsung datang

mengunjungi UC Library! 

LIBRARY



* SENIN – JUMAT :  07.30-16.30 WIB
* HARI RAYA/BESAR/MINGGU: TUTUP

Pengunjung wajib
menunjukkan
kartu ID atau
menunjukkan
aplikasi UC
Student, klik menu
"Student Card"
ketika meminjam
koleksi ke
petugas
perpustakaan.

UC Library
SERVICE HOUR



UC Library
FACILITIES
LIBRARY LOUNGE, RUANG MULTIMEDIA, LAYANAN
SCAN MANDIRI,  AREA BACA INDIVIDU, AREA
ONLINE CATALOG, AREA KOLEKSI BUKU DAN
TERBITAN BERKALA, AREA PENITIPAN BARANG,
KONTER SIRKULASI



Koleksi Buku Entrepreneurship (E),
Innovation and Creativity (IC) adalah
koleksi khusus UC Lib 
Koleksi Audio Visual
Koleksi Referensi
Koleksi Majalah, Surat Kabar
Koleksi Buku Teks
Koleksi E-Book
Koleksi Jurnal tercetak
Koleksi E-Journal
Koleksi Skripsi/TA 
Laporan Penelitian 

Our Collection



SCAN QR CODE
BUAT MASUK KE
UC LIBRARY

UC Student

Buka aplikasi
"Uc Student"

Klik menu 
"Student Card"

Scan
menggunakan

QR Code

Buka aplikasi
"Ciputra Information System"

Klik menu 
"My ID Card"

Scan
menggunakan

 QR Code

UC Lecturer & Staff



UC Student
TESTIMONIALS

Layanan yang disediakan oleh UC Library saat
ini sudah terbilang baik. Koleksi buku yang
dimiliki juga sangat lengkap dan tertata rapi
sehingga ketika saya datang ke library untuk
meminjam buku muncul adanya rasa yang
nyaman dan tenang saat masuk ke library.
Koleksi UC Library juga sangat menbantu
saya dalam tugas perkuliahan selama study
from home karena saya lumayan sering
meminjam buku dan koleksinya juga lengkap
dan sesuai dengan apa yang dosen minta.

MEILISA REGINA PUTRI
(IBM–RC 2019)

YOLANDA YULIANI
PRADIGO (IBM–RC 2019)
Layanan dan koleksi-koleksi dari UC Library
selama perkuliahan selama study from home
ini sudah sangat membantu sekali, UC
Library memiliki fasilitas yang sangat
membantu mahasiswa, selain itu juga
memiliki koleksi buku yang bervariatif dan
lengkap dan semoga terus melakukan
update buku-buku terbaik dan terbaru.

https://www.conceptschools.org/student-testimonials/


UC Student
TESTIMONIALS

REVANGGA 
HENDRA JUNIANTO
(HTB 2018)

Saya sangat puas sekali dengan layanan
yang diberikan UC Library, apalagi untuk
petugasnya sangat ramah mau membantu
jika tidak tahu letak dimana buku yang mau
dipinjam. Koleksi bukunya juga sangat
membantu sekali dalam pengerjaan skripsi
saya, lengkap sekali untuk panduan atau
referensi skripsi saya, dan juga perpus
sebelum saya memulai proses skripsi
memberi kelas sosialisasi bagaimana cara
mencari jurnal dan website untuk mencari
jurnal.

ELLISA NOELIA LAURENT
(IBM–RC 2019)
Layanan dan koleksi UC Library sangat
membantu saya selama pembelajaraan online
karena koleksinya yang terbilang lengkap dan
juga sesuai dengan kebutuhan yang
dibutuhkan dalam proses perkuliahan.

https://www.conceptschools.org/student-testimonials/



