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Penerimaan Mahasiswa
Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) IPB, dengan
keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Seleksi dilakukan berdasarkan penilaian terhadap transkrip akademik
selama menempuh pendidikan tinggi sebelumnya, kesesuaian dengan program studi sebelumnya, akreditasi program
studinya, pengalaman kerja dan penelitian, karya ilmiah pada jurnal ilmiah terakreditasi (baik yang sudah dipublikasikan
maupun belum), nilai TOEFL (institutional atau international TOEFL), dan nilai TPA (OTO BAPPENAS), rekomendasi
dari akademisi dan atau sejawat yang berkompeten, ketersediaan biaya pendidikan, serta ijin pimpinan institusi dimana
calon mahasiswa bekerja.
Pelamar/calon mahasiswa mengajukan lamaran dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan pada laman
pendaftaran online di http://pmbpasca.ipb.ac.id untuk diserahkan ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah
Pascasarjana IPB. Pelamar/calon mahasiswa dianjurkan untuk mendaftarkan diri sedini mungkin dalam periode waktu
yang ditentukan. Berkas lamaran yang telah diserahkan kepada IPB menjadi milik IPB dan tidak dapat diminta kembali
oleh pelamar.
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Status Penerimaan
Berdasarkan hasil evaluasi oleh PPMB SPs-IPB, calon mahasiswa dapat diterima di SPs dengan status biasa atau
status percobaan.
a. Penerimaan dengan status biasa
Calon mahasiswa dapat dipertimbangkan penerimaannya sebagai mahasiswa berstatus biasa jika memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut :
- Untuk program magister sains, calon mahasiswa memiliki salah satu gelar sarjana dari dalam negeri atau gelar sarjana
dari luar negeri yang disahkan oleh pemerintah dan selama masa pendidikan sarjana memperoleh IPK &ge; 2.75 pada
skala penilaian 0 - 4 atau IPK &ge; 6.25 pada skala penilaian 0 - 10.
- Untuk program doktor berlaku syarat IPK magister sains &ge; 3.50. Program doktor jalur penelitian (by research)
hanya menerima calon mahasiswa apabila memenuhi syarat untuk diterima dengan status biasa, dan tidak
dimungkinkan perpindahan dari jalur perkuliahan (by course) ke jalur penelitian (by research) selama masa studi telah
berlangsung. b. Penerimaan dengan status percobaan
- Calon mahasiswa program magister sains yang memiliki nilai IPK < 2.75 (pada skala 0-4) atau IPK < 6.25 (pada skala
0 - 10) berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan Program studi/mayor yang dipilih atau memiliki IPK &ge; 2.75
berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan Program studi/mayor yang dipilih secara selektif dapat
dipertimbangkan untuk diterima dengan status percobaan. Calon mahasiswa yang dapat dipertimbangkan adalah yang
mempunyai kemampuan baik selama bekerja di bidang pekerjaannya, memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal
ilmiah terakreditasi, atau mendapat nilai-nilai yang baik untuk mata kuliah yang penting bagi Program studi/mayor yang
dipilih. Bagi yang memiliki nilai IPK < 2.75 (pada skala 0-4) atau IPK < 6.25 (pada skala 0 - 10) wajib menyertakan nilai
TPA &ge; 450. Mahasiswa yang diterima dengan status percobaan wajib mencapai perolehan IPK &ge; 3.00 pada akhir
semester pertama dengan beban minimum 9 sks.
- Calon mahasiswa program doktor dengan IPK < 3.50 berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan Program
studi/mayor yang dipilih atau memiliki IPK &ge; 3.50 berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan Program
studi/mayor yang dipilih dan mempunyai kemampuan yang baik selama praktek pekerjaannya, memiliki karya ilmiah
yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dapat dipertimbangkan secara selektif untuk diterima dengan status
percobaan. Bagi Calon mahasiswa program doktor dengan IPK < 3.50 wajib menyertakan nilai TPA &ge; 475. Pada
akhir semester pertama dengan bobot kredit minimum 9 sks, mahasiswa program doktor dengan status percobaan wajib
mencapai IPK &ge; 3.25 untuk dapat melanjutkan studinya dengan status biasa. Apabila persyaratan nilai minimal
tersebut tidak dipenuhi, maka mahasiswa dapat dikeluarkan (drop-out).

Penerimaan Mahasiswa
Status Penerimaan
a. Penerimaan dengan status biasa
b. Penerimaan dengan status percobaan
http://pasca.ipb.ac.id

Powered by Joomla!

Generated: 22 June, 2018, 01:14

::Sekolah Pascasarjana IPB (Institut Pertanian Bogor)::

Penerimaan Mahasiswa Asing
Cara Melamar dan Persyaratan
Biaya Pendidikan
Program Matrikulasi

Penerimaan Mahasiswa Asing
Mahasiswa asing dapat diterima pada berbagai program yang berbahasa Indonesia di SPs dengan ketentuan
menguasai Bahasa Indonesia, memenuhi syarat-syarat yang berlaku, serta menyerahkan bukti izin khusus (persetujuan)
dari Departemen Pendidikan Nasional. Mahasiswa asing yang mengikuti program internasional, tidak diharuskan
menguasai Bahasa Indonesia.
Mahasiswa asing dapat diterima sebagai Mahasiswa Riset dengan jangka waktu satu tahun. Masa studi mahasiswa
riset dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai status mahasiswa riset dituangkan dalam
suatu peraturan akademik.
Cara Melamar dan Persyaratan
Cara melamar dan persyaratannya dapat dibaca pada Buku Informasi dan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang
diterbitkan oleh SPs.
Biaya Pendidikan
Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan (SPP) yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
Tabel Biaya SPP dan Biaya Tesis/Disertasi
Pola pembayaran SPP seperti tabel diatas tidak berlaku bagi mahasiswa dengan status non aktif atau cuti
Untuk itu, mahasiswa wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) dan membayar SPP tepat pada waktunya sampai
memperoleh Surat Keterangan Lulus. Bagi mahasiswa yang terlambat membayar biaya SPP dan biaya keterlambatan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mahasiswa yang lalai sehingga tidak membayar SPP sampai
waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi akademik atau pemutusan pelayanan administrasi maupun akademik.
Komponen SPP mahasiswa tidak mencakup : (a) biaya penelitian, (b) biaya perjalanan anggota komisi pembimbing dari
luar Bogor yang dibutuhkan untuk sidang komisi, (c) biaya perjalanan mahasiswa untuk konsultasi, dan (d) biaya
perjalanan komisi pembimbing untuk supervisi penelitian yang penelitiannya dilakukan di luar Bogor.
Komponen SPP mahasiswa juga tidak mencakup biaya-biaya untuk keperluan kegiatan akademik yang bersifat
individual misalnya praktek lapang, tugas pengumpulan data (primer/sekunder) yang diberikan oleh staf pengajar
sebagai tugas dalam topik khusus atau oleh komisi pembimbing untuk keperluan penyusunan usulan penelitian atau
untuk penjajagan lokasi penelitian.
Beberapa program Program studi/mayor menawarkan kuliah alih semester, yaitu perkuliahan yang diselenggarakan
diantara semester genap dan semester ganjil yang dilakukan secara intensif. Mahasiswa peserta program alih semester
dikenakan kewajiban her-registrasi dan membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi mahasiswa penerima beasiswa dari instansi swasta maupun pemerintah (termasuk BPPS) dapat terjadi bahwa
beasiswa yang diberikan tidak mencakup biaya semester pendek, Biaya Kemahasiswaan, Biaya Pengembangan
Program Sekolah Pascasarjana, Biaya Tesis/Disertasi dan Biaya pendaftaran ulang/her-registrasi karena itu biaya-biaya
tersebut menjadi tanggungan mahasiswa.
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Program Matrikulasi
Sebelum semester pertama dilaksanakan, beberapa program Program studi/mayor memandang perlu untuk
memberikan seperangkat mata kuliah bagi calon mahasiswa dalam bentuk program matrikulasi. Bagi mahasiswa baru
SPs, mata kuliah yang diberikan bersifat kuliah-kuliah penyesuaian tanpa atau dengan diberikan kredit. Mahasiswa yang
mengambil dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Para pemegang gelar
magister manajemen secara sangat selektif dapat dipertimbangkan menempuh program doktor sains apabila
berakreditasi A dengan mengikuti masa matrikulasi (dengan beban studi 12 sks) yang tidak dihitung dalam beban studi
S3.
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