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Pasal 33.

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan

tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan

dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Serat Universitas

Kadiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggarm dan prosedur pemberian sanksi ditetapkan

oleh peraturan Yayasan Rektor

BAB D(. KEMAHASISWAAFT DA}I ALT]MNI

Pasal 34.

1. Mahasiswa Universitas Kadfui adalah peserta didik yang terdaftar di Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi Kemeffistekdil:ti dan belajar di Universitas Kadiri.

2. Untuk menjadi mahasiswa Universitas Kadiri, seseorang harus memenuhi persy,aratan.

3. Keteutuan lebih laqiut mengenai persyaratm meqiadi mahasiswa Universitas Kadiri

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dalam Peraturan Akademik sesuai dengan

ketentuanperundang - rmdangan yang bedaku.

Pasal 35.

1. Mahasiswa betkewajiban:

a. Membayar biaya pendidikan yang telah diputuskan oleh Universitas Kadiri.

b. Mematuhi semrur ketentuan i peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kadiri.

c. Ikut memelihara sarana/prasarana, kebersihan" ketertiban dfl1 ftsamanrm di linglomgan

Univeritas Kadiri.

d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universita.s Ifudid serta mematuhi *TRI PRASETYA

MAHASISWA UNTVER.SITAS KADIR['.

e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta menjunjung tinggl

kebudayaan nasional.

2. Mahasiswa berhak:

a. Memperoleh pengajarzn dan layanan bidaug akademik sebaik- baiknya sehingga dapat

menyelesaikan studi lebih awal sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. Menggunakan kebebasan akademik sccara bertanggrmg jawab untuk menuutut dan

inengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan nofina yang berlaku di lingkungan Universitas

Kadiri.
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c. Mendapatkan beasiswa dari Pemerintah" Yayasan dan masyarakat b4s mahasiswa yang

berprestasi dan/atau tidak mampu secara finansial, dengan prinsip keadilan dafl
memotivasi.

d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Kadifi.
e. Pindah ke Perguruan Tinggl lain atau program studi lain bilamana telatr memen,hi

persyaratafl peuerimaan mahasiswa

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban malrasiswa Universitas Kadiri diatur

dalam Peratuan Akademik setelah mendapat putimbangan Senat Akadernik Universitas

Kadiri.

Pasal i6.

Organisasi Kematrasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan rmh*
mahasiswa yang bertujuan meningkatkan penalaran" miuat, kege,maran dan kesejahteraan

mahasiswa di lingkungan Univeritas Kadiri.

Kedudukan organisasi Kenrahasiswaan di Perguruan Tmggr merupakan keleagkapan

nonstnrlrtural di Universitas Kadiri.

3' Organisai Kemahasiswaan di Universitas Kadiri sebagaimana tercantum pada ayat I (satu)

terdiri atas:

a. Badan Eksekutif Mahasiswa.

b. Dewan Perwakilan Mahasiswa

c. Unit-unit Kegiatan Mahasiswa

Selain organisasi kemalrasiswaan sebagaimana tercantum pada ayat 3 (tiga) dapat ditambah

pada tingkat dibawalnrya berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan lebih lar{ut mengenai organisasi kemahasiswaan di Universitas Kadiri,

pembinaanya serta pengaturan dana diatur dalam peraturan Rektor.

Posal i7.
1. Alumni Universitas Kadfui adalah seseorang yang dinyatakan tamat mengikuti pendidikan di

Universitas Kadfui.

2. Alumni Universitas Kadfui dapat membertuk orgauisasi alumni dengan tujuan membina

hubungan antara alumnus dan Universitas dalam upaya menunjang pencapaian tujuan

Universitas Kadiri.

4.

5.
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