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Berdasarkan hasil seleksi calon mahasiswa baru UNY jalur SNMPTN Tahun Akademik 2019/2020, berikut diumumkan

daftar calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada Lamplran. Calon mahasiswa yang
dinyatakan lulus dimohon mencermati ketentuan dan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.
1. WAJIB mengisi data isian kondisi sosial ekonomi di laman http://ukt.uny.ac.id pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2019.
Bagi yangtidak mengisi sampai dengan tanggal tersebut akan dikenakan tarif tertinggi.

2. Hasil verifikasi dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) diumumkan pada tanggal 27 Maret 2019 di laman
http://uny.ac.id.

3. Calon mahasiswa Non-Bidikmisi membayar UKT pada tanggal 27 Maret s.d. 15 April 2019 di Bank BIN, Bank BNl,
Bank Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia, atau Bank BPD DIY dengan menunjukkan nomor bukti
pendaftaran SNMPTN Tahun 2019. Biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan
alasan apapun, kecuali yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus SLTA.
4. Calon mahasiswa Bidikmisi tidak membayar UKT. Status sebagai Penerima Beasiswa Bidikmisi akan ditentukan
setelah verifikasi dengan memperhatikan kuota.

5. Melakukan registrasi secara online melalui laman http://registrasi.uny.ac.id pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2019.
Calon mahasiswa Non-Bidlkmisi menggunakan nomor pendaftaran SNMPTN dan PIN yang tercetak di kuitansi
pembayaran UKT dari Bank, sedangkan untuk calon mahasiswa Bidikmisi menggunakan KAP SNMPTN 2019.
6. Mengunggah dokumen dalam format pdf:

a. Hasil plndal ijazah asli SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat atau Surat Keterangan Lulus bagi yang belum
mendapatkan ijazah.

b. Hasil pindai surat ganti nama bagi yang pernah ganti nama.
c. Hasil pindai KTP/Kartu keluarga.
d. Hasil pindai Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari instansi berwenang.
e. Hasil pindai Surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
7. Mencetak dan menandatangani di atas materai Rp6.000,00 Surat Pernyataan Patuh terhadap Etika Mahasiswa UNY.
8. Mencetak kartu registrasi yang dl dalamnya tercantum Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai bukti bahwa telah
melakukan proses registrasi.

9. Jadwal penyerahan dokumen registrasi dan pencetakan KTM akan diumumkan setelah proses registrasi selesai.

Calon mahasiswa yang tidak memenuhi semua ketentuan dan langkah-langkah di atas, dinyatakan mengundurkan diri
dan berakibat kehilangan haknya sebagai calon mahasiswa baru UNY Tahun Akademik 2019/2020 dari jalur SNMPTN.
Demikian pengumuman ini disampaikan, harap menjadikan maklum.
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