
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khusus untuk S2 Ilmu Manajemen dibuka 

kelas Internasional dengan para pengajar 

dosen kelas Internasional, dan biaya 

pendidikan Rp. 12.000.000/Semester 

Lamaran diajukan oleh calon mahasiswa kepada Direktur 

Pascasarjana Undiksha dengan mengisi dan mencetak 

formulir isian secara online melalui alamat website :  

https://penerimaan.undiksha.ac.id/pasca  

Tahap Pendaftaran secara online :  

1. Biaya pendaftaran untuk Program Magister (S2) 

sebesar Rp. 350.000,- dan Program Doktor (S3) 

sebesar Rp. 500.000,-) 

2. Mengisi form pendaftaran, memilih program studi, dan 

mencetak slip pembayaran untuk dibawa ke bank. 

3. Melakukan pembayaran melalui Bank BRI di seluruh 

Indonesia dengan kode Briva 72376 (cara pembayaran 

cata kode Briva 72376+nomor Pendaftaran)  

4. Login menggunakan nomor pendaftaran dan PIN pada 

halaman penerimaan. 

5. Melengkapi identitas diri dan data yang diminta pada 

sistem yaitu: 

a Untuk Program Magister (S2) File scan yang 

diupload adalah ijazah dan transkrip sarjana (S1) 

atau surat keterangan lulus bagi yang belum wisuda 

b Untuk Program Doktor (S3) file scan yang diupload 

adalah scan ijazah sarjana (S1) dan ijazah magister 

(S2) beserta transkrip nilai sarjana (S1) dan 

transkrip nilai magister (S2)  atau surat keterangan 

lulus bagi yang belum wisuda dan Draf Proposal 

Disertasi 

c Bagi lulusan Luar Negeri (LN) agar melampirkan 

surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbud. 

6. File photo ukuran 3x4  

7. Riwayat hidup dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan 

(format dapat di download di laman 

pasca.undiksha.ac.id 

8. Melakukan validasi pendaftaran dan mecetak kartu 

peserta. 



 

Salah satu kebijakan pemerintah adalah peningkatan 

kualitas SDM. Melalui peningkatan kualifikasi 

pendidikan dapat diciptakan SDM yang kompetitif, 

adaftif dan professional. Mendukung kebijakan 

tersebut, Pascasarjana Undiksha menyelenggaran 

pendidikan akademis Program Magister dan 

Program Doktor dalam berbagai bidang ilmu yang 

relavan dengan kebutuhan masa depan.  

Proses penyelenggaraan pendidikan di 

Pascasarjana Undiksha telah berorientasi pada era 

RI 4.0 

 Undiksha Terakreditasi A  

 Prodi PEP dan Pend Bahasa Inggris terakreditasi 

A, dan yang lainnya terakreditasi B/baik  

 Mengedepankan mutu  

 Biaya murah  

 Pembelajran dengan Blanded Learning (Model 

Sinkronus dan Asinkronus) 

 Masa studi normal 1,5 tahun untuk Program 

Magister dan 3 Tahun untuk Program Doktor  

 Dosennya tamatan dalam/luar negeri yang sangat 

berpengalaman dan sebagian besar Profesor  

 Tempat Kuliah di Kampus Singaraja atau 

Denpasar 

 Fasilitas pendukung sangat memadai 


