JALUR UNGGULAN RAPOR 2
Jalur Unggulan merupakan program penerimaan mahasiswa baru yang seleksi penerimaannya
didasarkan nilai rapor kelas X-XI yang diraih oleh calon mahasiswa ketika masih duduk di bangku SMA
atau SMK. Calon mahasiswa yang diterima melalui program ini akan mendapat pengurangan Sumbangan
Pengembangan Universitas (SPU) sebesar Rp 1.000.000,00.

JADWAL PENERIMAAN
PENDAFTARAN

PENGUMUMAN

Pembayaran
Jaminan

30 Nop’20 – 15 Jan'21

22 Jan'21

01 Feb - 05 Mar'21

SYARAT PENDAFTARAN
1.

Terbuka untuk siswa SMA/SMK lulusan tahun 2021

2.

Nilai Rapor kelas X dan XI minimal sama dengan KKM untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia,
Matematika Umum, dan Bahasa Inggris. Melampirkan surat keterangan KKM tiap semester dari
sekolah apabila nilai KKM tidak tercantum di rapor.

INFORMASI TAMBAHAN
1.

Calon mahasiswa yang dinyatakan tidak diterima pada suatu jalur unggulan, diperkenankan
mendaftar lagi pada jalur unggulan yang sama pada periode berikutnya dengan pilihan prodi
yang berbeda.

2.

Calon mahasiswa yang dinyatakan tidak diterima pada suatu jalur unggulan, diperkenankan
mendaftar lagi pada jalur unggulan lain pada periode berikutnya.

3.

Pada satu periode pendaftaran program Unggulan tidak diperkenankan mendaftar 2 atau 3
jalur secara bersamaan.

4.

Pendaftar Program Studi Arsitektur harus mampu mengidentifikasi dan membedakan warna
(bebas buta warna).

5.

Calon mahasiswa yang diterima pada program Program Internasional Fakultas Bisnis dan
Ekonomika wajib mengikuti International Exposure Program (IEP).

6.

Calon mahasiswa yang diterima pada program studi Informatika sanggup membawa laptop
pribadi dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 dengan RAM 4 GB atau yang setara.

7.

Calon mahasiswa yang diterima pada program studi Sistem Informasi sanggup membawa
laptop pribadi dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 dengan RAM 2 GB atau yang setara.

8.

Khusus pendaftar program internasional akan dilihat kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagi
yang mempunyai nilai TOEFL dengan nilai minimal 450 atau yang setara (CBT 133; IBT 45;
IELTS; 4.0) untuk program studi Manajemen dan Akuntansi, dan nilai minimal 425 atau yang
setara (CBT 120; IBT 40; IELTS; 3.5) untuk program studi Teknik Sipil dan Teknik Industri. Bagi
yang tidak mempunyai maka akan dilakukan wawancara dalam bahasa Inggris

9.

Program studi Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Industri, Informatika, dan Biologi hanya menerima
pendaftar dari jurusan IPA.

10. Siswa SMK hanya diperkenankan mendaftar pada program studi sesuai jurusan di SMK.

