Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Darma Persada menerima mahasiswa baru Reguler yaitu mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan mulai dari semester pertama maupun Alih kredit/lanjutan dan Pindahan yaitu
mahasiswa yang pernah kuliah, sehingga memiliki sejumlah kredit nilai dari satu program studi, baik
dari dalam maupun luar UNSADA. Penerimaan mahasiswa baru Reguler dilakukan setiap awal tahun
akademik, sedangkan Alih Kredit dan Pindahan dilaksanakan setiap awal semester.
2.1. Persyaratan Calon Mahasiswa
Calon mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa UNSADA, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1) Calon Mahasiswa Reguler
- Warganegara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijin belajar di Indonesia
- Mempunyai ijazah dari Sekolah Menengah Tingkat Atas, baik umum maupun kejuruan
- Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa
- Lulus seleksi
- Mendaftar ulang
2) Calon Mahasiswa Alih Kredit dan Pindahan
- Mahasiswa pindahan yang belum lulus dari program studi sejenis yang memiliki ijin
operasional dan sudah terakreditasi oleh BAN PT atau mahasiswa lanjutan dari jenjang
pendidikan yang lebih rendah yang telah memiliki ijazah dan transkrip akademik yang sah
dari program studi asal baik dari UNSADA maupun Perguruan Tinggi lain.
- Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa
- Telah memperoleh persetujuan tentang jumlah kredit yang dialihkan (minimal 20 sks) dari
ketua jurusan/program studi yang akan dimasuki.
- Lulus dalam pemeriksaan kesehatan
- Mendaftar ulang
2.2. Prosedur Pendaftaran
1) Calon Mahasiswa Reguler
- Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan Panitia
- Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat pendaftaran di tempat pendaftaran.
- Memperoleh kartu tanda pendaftaran yang telah ditanda sahkan oleh Panitia.
2) Calon Mahasiswa Alih Kredit dan Pindahan
- Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan Panitia
- Menyerahkan transkrip akademik dari Program studi Perguruan Tinggi asal dan persetujuan
alih kredit dari ketua Jurusan/Program Studi yang akan dimasuki
- Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat pendaftaran di tempat pendaftaran
- Memperoleh kartu tanda pendaftaran yang telah ditanda sahkan oleh Panitia.
Khusus bagi calon mahasiswa reguler, pendaftaran bisa dilakukan secara on-line melalui website :
pmb.unsada.ac.id
2.3. Prosedur Seleksi
Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti seleksi dengan prosedur sebagai berikut :
- Hadir sesuai dengan jadwal seleksi yang telah ditentukan oleh Panitia
- Mengisi daftar hadir seleksi
- Mengikuti ujian saringan tertulis bagi mahasiswa reguler yang nilai Ujian Negara rata-rata
kurang dari 6,5
- Mengikuti pemeriksaan kesehatan bagi semua calon mahasiswa
- Melihat pengumuman hasil seleksi baik secara off-line maupun on-line

2.4. Prosedur Daftar Ulang
Bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ingin menjadi mahasiswa UNSADA,
wajib mendaftarkan ulang dengan prosedur sebagai berikut :
- Meminta slip pembayaran biaya kuliah di tempat pendaftaran
- Membayar Biaya kuliah sesuai ketentuan tarip yang berlaku untuk tahun akademik dan
jurusan/program studi yang dipilih, di Bank BNI 46
- Menyerahkan bukti pembayaran biaya kuliah dan mengisi formulir daftar ulang serta
melengkapi syarat daftar ulang di tempat pendaftaran
- Menerima tanda bukti telah mendaftar ulang dan Nomor Iinduk Mahasiswa (NIM) dari Panitia
- Mengikuti kegiatan pra-kuliah (Pengenalan Kampus, Pengambilan Foto, Pembagian Jaket
Almamater, Pengisian Kartu Rencana Studi dan Pelantikan Mahasiswa Baru) sesuai jadwal
kegiatan
2.5. Kartu Tanda Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa
Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai mahasiswa UNSADA, akan diberi kartu identitas berupa
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yang memuat data diri dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). NIM
terdiri dari 10 digit, dimulai dari kiri ke kanan berturut-turut :
4 digit : tahun masuk
2 digit : kode program studi
4 digit : nomor urut mahasiswa
Contoh :
2009110327 (yang juga sering ditulis 091100327) berarti mahasiswa yang mempunyai
NIM ini, adalah seseorang yang terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa UNSADA pada
tahun 2009, di program studi Sastra Jepang S1 dengan nomor urut mahasiswa 0327.

