PENGUMUMAN HASIL SELEKSI dapat dilihat di pmb.uwgm.ac.id dalam
waktu 1x24 jam
1.

2.
3.

Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan LULUS agar melaksanakan DAFTAR ULANG di
Bagian Pendidikan Biro Administrasi Akademik, dengan persyaratan sebagai berikut:
(proses Daftar Ulang dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juli dengan waktu dan cara
pelaksanaan akan diinfokan kembali lewat Media Sosial UWGM)
a. Melampirkan Bukti Lunas Pembayaran Biaya Kuliah.
b. Pas photo Berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 ( lima ) lembar, dengan ketentuan :
 Pakaian : Hem Putih
 Latar Belakang :
- Biru
: Laki – laki
- Merah : Perempuan
c. Copy Ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian ( SKHU ) atau Surat Keterangan Lulus
yang telah dilegalisir sebanyak 2 ( dua ) lembar. *Jika terdapat kesalahan data pada
Ijazah/SKHU/SKL agar melampirkan surat keterangan perubahan data dari
sekolah terkait.
d. Copy Surat Pindah, Ijazah dan Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Pindahan / Alih
Jenjang yang telah dilegalisir sebanyak 2 ( dua ) lembar.
e. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Asli.
f. Melampirkan Fotocopy KTP/KTP Sementara/Keterangan Domisili sebanyak 1 lembar
g. Berkas butir a s.d. e dimasukkan dalam Stop Map :
- Fakultas Ekonomi
warna
Kuning
- Fakultas Pertanian
warna
Hijau
- Fakultas Hukum
warna
Merah
- Fakultas Isipol
warna
Oranye
- Fakultas KIP
warna
Biru
- Fakultas Kesmas
warna
Ungu
Pada saat pengembalian berkas herregistrasi/daftar ulang, calon mahasiswa harus
menunjukkan Ijazah atau SKHU Asli untuk diverifikasi.
Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Tes diwajibkan untuk mengikuti Wawasan
Almamater/Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru ( PKKMB ) pada :
Hari/Tanggal
: Tentatif
Jam
: Tentatif
Tempat
: Tentatif
( waktu pelaksanaan kegiatan akan diinfokan melalui Media Sosial UWGM)
Pakaian
: - Pria
: Baju lengan panjang warna putih, berdasi hitam,
celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam,
jaket almamater, rambut rapi ( tidak gondrong, tidak
menggunakan pewarna rambut, tidak menggunakan
anting/tindik )
- Wanita : Baju lengan panjang warna putih, berdasi hitam,
bawahan ( rok panjang ) warna hitam, jaket
almamater, sepatu warna hitam, tidak menggunakan
pewarna rambut, jilbab putih ( bagi yang berhijab )
*Catatan
:
Membawa tas plastik ( untuk sampah )

4. Jaket Almamater dapat diambil di Bagian Umum dengan menunjukkan Bukti Lunas
Pembayaran Kuliah

