
 

No : 223 /BAA/UMNAW/A.50/2022                   Medan, 29 Desember 2022 

Lamp. : - 

Hal : Pelaksanaan Wisuda Periode Februari 2023 

 

Kepada Yth.  

  Bapak/Ibu : 

1. Dekan Fakultas 

2. Direktur Pascasarjana 

  di- 

 Lingkungan UMN Al Washliyah. 

    

 

Assalamu alaikum Wr. Wb. 

Kami doakan semoga Bapak/Ibu tetap dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan sukses 

menjalankan tugas sehari-hari. Aamiin. 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Wisuda Sarjana dan Magister UMN Al 

Washliyah periode Februari 2023, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Sesuai Kalender Akademik Wisuda periode Februari 2023 direncanakan akan 

dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2023. 

2. Batas akhir sidang meja hijau untuk wisuda periode Februari tahun 2023 

tanggal 19 Januari 2023. 

3. Berkas sidang meja hijau mahasiswa harus sudah masuk ke Biro Administrasi 

Akademik (BAA) secara lengkap dan memenuhi syarat selambat-lambatnya 

Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.00 WIB untuk pelaksanaan sidang 

meja hijau tanggal 19 Januari 2023 (Batas akhir sidang untuk wisuda periode 

Februari 2023).  

4. Pelaksanaan sidang meja hijau tetap dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis 

dan Sabtu dengan jumlah peserta maksimal 12 orang untuk setiap program 

studi per hari dengan ketentuan : 

a. Berkas yang masuk ke Biro Administrasi Akademik (BAA) dari Fakultas 

maksimal 12 berkas persekali sidang. 

b. Berkas sidang yang masuk terlebih dahulu ke BAA dan dinyatakan 

lengkap serta memenuhi persyaratan akan diproses terlebih dahulu untuk 

dikeluarkan undangan dan jadwal sidang meja hijau. 

5. Penyerahan dan pengambilan ijazah dapat dilakukan pada saat pelaksanaan 

wisuda dengan menyerahkan persyaratan pengambilan ijazah ke Biro 

Administrasi Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan 

wisuda. 

6. Syarat mengambil ijazah : 

a. Surat keterangan sudah menyerahkan perbaikan skripsi/tesis yang sudah 

dijilid lux dari fakultas bagi mahasiswa S1 dan S2. 

b. Surat keterangan sudah menyerahkan perbaikan skripsi/tesis yang sudah 

dijilid lux dan softcopy (CD) dari perpustakaan bagi mahasiswa S1 dan 

S2. 



 

c. Surat keterangan telah mempublikasikan luaran tesis/skripsi dalam bentuk 

jurnal, prosiding dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 

Fakultas. 

d. Surat keterangan verifikasi jurnal Nasional/Internasional dari Ka. Prodi 

bagi mahasiswa S2. 

e. Fotocopy jurnal, prosiding dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku yang telah diterbitkan. 

Demikian kami sampaikan, agar dapat disosialisasikan. Atas kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih. 

Wassalamu alaikum Wr. Wb. 

An. Rektor 

Wakil Rektor I 

 

 

 

Dr. H. Firmansyah, M.Si 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan :  

1. Yth. Bapak Rektor 

2. Yth. Bapak Wakil Rektor II dan III 

3. Yth. Bapak/Ibu Ka. Prodi 

4. Yth. Mahasiswa 


