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Berdasar*an Kalender Akademik Univensitas Bengkulu tahun 2015120{6 bahwa
pelaksanaan Kuliah Kerie Nyah Antar Semesbr akan berlangsung pada tanggal ,1
Juli s.d. 3l Agustus 2010 dan KKN Kebangoaan Akhir Ju[€i Agusttif 20{6.
$ehubungan dengan itr diinfiormasikan kepada mahas&rwa yang akin mengikuti
KKN tersebut sebagai berikut:
1. tahasiswa calon feefte KKltl mendaftar ke frkulbe ma*ing-maeing mulai
tanggal 17 Haret ad22 April 2016.
2. Dafur nama mahaciswa calon peerta KKN dari fakultas diterima di Sekrctariat
pgKKN palinq
lmbat tenggat 27 April 20tG dahm bentuk llard Gopy dan $off
Copy (Exel$ dl E*nailkan Ke pSkkn_unl@rahoo.com
3. Pendaftanan ulang ealon pe$rte KKI{ di Seklotarlat P3KKN tanggal I s.d.tg ilei
2A15 dengan melengkapi persyarahn :
a. Telah todaftar dalam KRS Online PIKKil dengan Kode KKhl UNIB 400
(lengisial Tlnggal 8-15 lllei 2016} dan mengumputkan print out
{q!fKil}.
KRS yang Dilegalisir dengan mengantrmkai mah tutiatr kKN, setta UOaf
o-edang mengambil mata kuliah, magang dan kerfa lapng.
.b. Jika
mahesiswa beraangkutan sampai dengran- tanbgal le tei 2016 belum
datur ulang ke secrahriat PSKKtri maka ?langgii ffa* mengikufi KKN
periode
79

4.

c- lranskriprlH$ yang blah menyeteeaikan minlmal {00 SKS dan tpK mlnimal
2.00. teftitung sampai semesbr Ganiil ml$mig
d. luqt-pelrlataan dan biodah (format disediakan p3KKN)
e' Bagi llahaslswa ilon UKT diharuskan menyenahkan gukf lunas blaya KKlrl
dari Bank BNI Cabang Bengkulu ($unat penganhr disedial€n p3KKN| f. Surat kefierangan kesehetan dari dolder
g. Paepob ukunan 3r4 cm = I lernbar (hitam putih)
h. Berkas Percyaratan a{r dimasukkan ke dahm Sbftnap fiolio wanu fakultae
masing*nasing.
Bagi mahaslswa yeng eudah m9m$V_ar biaya KKN dan dlketahui oleh panifia
p3kkn tidak mernenuhi perayaratan lalya, uahg pendaftanan di Bank gilf
dapat dikemballkan ke mahaslswa dan mahaiiewa dinyabkan gugur unhrk
mengikuti Kuliah !ftt: Nyata f"foO" 79, untuk bulrt pemfiyamn uinf KKil dari
Bank Bl{l supaya disimpa ufrrk diperyunakan pada periode de*rumyal
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