UC/FR/BAA/40 Rev 00
Desember 19, 2019

BIODATA MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Petunjuk: Form ini digunakan untuk mengisi biobata mahasiswa baru program pascasarjana.

DATA MAHASISWA (DIISI DENGAN HURUF CETAK)
1. Nama Lengkap

:

2. Jenis kelamin

: L/P

3. Tempat/tgl. Lahir

:

4. Alamat Korespondensi (komplek,
RT/RW, jalan, nomor rumah, area,
kode pos)

:

5. Telephone/Faxcimili/HP

: Telp.

6. Email

:

7. No. KTP/SIM/Paspor

:

8. Nama PT asal (program S1)

:

9. Alamat PT asal (kota/Negara)

:

10. Nama & Alamat Perusahaan/
Instansi tempat anda bekerja

:

11. Email perusahaan/instansi
No.Telp./Fax.
12. Bidang Usaha

:

13. Jabatan dan lama kerja

:

Agama :

:
Fax.:

HP:

:

Saya menyatakan dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun bahwa :
1. Bersedia menaati Peraturan Tata Tertib Kampus dan peraturan lain yang telah berlaku dan yang akan
diberlakukan di lingkungan Universitas Ciputra dengan menyetujui konsep Pendidikan Universitas Ciputra,
bahwa lingkup Pendidikan bukan hanya ranah pengetahuan melainkan juga cara pikir, sikap, dan perilaku.
Sehingga saya berjanji:
a. Akan menjalani proses belajar mengajar di Universitas Ciputra dengan baik dan menaati aturan
akademis
b. Akan menghormati para pengajar, tenaga kependidikan dan sesama rekan mahasiswa
c. Jika ada masalah akan menyelesaikan dengan tenang dan tidak emosional, tidak mengeluarkan
kata-kata tidak sopan serta tidak menggunakan kekerasan
2. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI
3. Tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, antara lain:
a. Minuman keras dan narkoba
• Membawa, mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras (alcohol)
• Membawa, mengonsumsi atau mengedarkan obat-obatan terlarang (narkoba)
• Bersedia untuk melakukan tes darah/ urine untuk kedua poin diatas, yang sewaktu-waktu
akan dilakukan oleh pihak Universitas Ciputra
b. Mengemudi secara gegabah, mengebut, tidak hati-hati, atau mengemudi saat mabuk sehingga
dapat membahayakan orang lain.
c. Terbukti diputuskan terhukum atas segala bentuk perbuatan criminal.
d. Melakukan sex bebas, ataupun perbuatan asusila lainnya.
Hak sebagai mahasiswa Universitas Ciputra, akan gugur apabila melakukan perbuatan di atas, dan/atau
tidak lulus dalam tes kesehatan/tes narkoba.
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4. Bersedia dikeluarkan (DO=Drop Out) dari Universitas Ciputra jika selama 2 (dua) semester berturut-turut
5.

6.

7.
8.

tidak melakukan KRS tanpa pemberitahuan secara resmi
Ijasah dan transkrip yang saya lampirkan sebagai salah satu dokumen untuk masuk Universitas Ciputra,
adalah asli dan benar milik saya dan saya bersedia menanggung segala akibatnya apabila ternyata berkas
tersebut palsu.
Biaya kuliah yang disetorkan, adalah biaya kuliah untuk seluruh program yang berlaku selama 4 semester,
dan apabila dalam waktu 4 semester anda belum menyelesaikan studi, maka pada semester ke-5 dan
seterusnya akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditentukan kemudian.
Semua pembayaran yang telah disetor ke Yayasan Ciputra Pendidikan dinyatakan sebagai keputusan akhir/
final dari pihak penyetor dan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan dan kondisi apapun.
Bersedia MENANGGUNG SEGALA SANKSI apabila informasi yang saya berikan TIDAK BENAR.

Surabaya,...............................
Mahasiswa ybs,
Materai
Rp. 6.000,00

...............................................
Tanda tangan dan nama jelas
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