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Sehubungan dengan tetah diumumkan penerimaan mahasiswa baru Tahun 2016 metatui
jalur SBMPTN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, pada pengumuman tersebut
terdapat 901 orang caton penerima beasiswa bidik misi. Pada penerimaan mahasiswa
baru lewat jatur SNMPTN juga terdapat calon penerima beasiswa bidik misi sebanyak
674 orang, maka total calon penerima beasiswa bidik misi Universitas Andalas adalah
1575 orang (rangking 9 dari seluruh PTN di lndonesia). Berdasarkan hasil rapat dengan
Dirjen Betmawa, Unand hanya mendapat quota bidik misi sebanyak 500 orang.
Berkenaan dengan hal tersebut, pertu ditakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Seturuh caton mahasiswa Unand yang tetah dinyatakan lutus lewat jatur SBMPTN,
termasuk yang terdaftar bidik misi diharuskan metakukan Pra Pendaftaran yang
dimutai dari tanggat 30 Juni - 5 Juti 2016.
2. Setetah metakukan Pra Pendaftaran, maka caton mahasiswa akan mendapatkan
[eve[ UKT sesuai dengan data yang di isikan dan membayar ke BANK NAGARI.
3. Caton mahasiswa yang lutus dengan bidik misi, akan ditakukan test wawancara
pada saat registrasi utang yang akan ditaksanakan pada tanggat 13-14 Juti 2016
disamping itu juga akan ditakukan verifikasi ke lapangan.
4. Berdasarkan butir 3 (tiga) di atas, bagi yang dinyatakan tutus sebagai penerima
beasiswa bidik misi, maka pembayaran UKT yang dibayarkan akan dikembatikan
sesuai dengan ketentuan bertaku.
5. Bagi caton mahasiswa yang tidak metakukan Pra Pendaftaran sesuai dengan
jadwat tersebut, maka levet UKT nya ditetapkan pada [eve[ 7 (tujuh).
6. Apabita data yang di isi oteh calon mahasiswa tidak sesuai dengan hasit
verifikasi, akan diberikan sanksi dan sanksi terberat adalah dicabut haknya
sebagai mahasiswa Unand

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Prof. Dr.Tafdil Husni, SE., IvtBA
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1. Wakit Rektor di tingkungan Universitas Andatas
2. Ketua Lembaga di tingkungan Universitas Andalas
3. Arsip.

