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Seberapa sering anda buka……

www.ub.ac.id



Kalau yang ini……..?
www.fia.ub.ac.id





Internet Mahasiswa

nas.ub.ac.id



Sistem Beasiswa Online

Beasiswa adalah reward yang diberikan 

bagi mahasiswa berprestasi, baik 

dibidang akademik, non akademik serta 

fungsionaris Lembaga Kedaulatan 

Mahasiswa. Tidak hanya itu, beasiswa 

juga ditujukan untuk mahasiswa yang 

mengalami kesulitan dalam hal 

pembiayaan perkuliahan karena satu dan 

lain hal.

SIBEA menyeleksi mahasiswa yang layak 

menerima beasiswa secara online dan 

kemudian diverifikasi secara langsung 

oleh operator beasiswa di masing-masing 

fakultas dan program serta universitas

beasiswa.ub.ac.id



beasiswa.ub.ac.id



Sistem E-Mail Mahasiswa

gapura.ub.ac.id



Sistem Web Blog

Untuk membantu penyebaran materi 

perkuliahan, UB juga menyediakan 

layanan blog bagi mahasiswa dan 

dosen. Melalui blog, materi kuliah yang 

telah disusun oleh dosen maupun 

pengumuman terkait kegiatan 

perkuliahan dapat diumumkan melalui 

layanan ini.

Dengan pemanfaatan blog ini secara 

maksimal, penyebaran informasi materi 

dan beragam pengumuman dapat 

dilakukan secara serentak dan 

mengurangi penggunaan kertas.

blog.ub.ac.id



blog.ub.ac.id



E-Learning Mahasiswa

elearning.fia.ub.ac.id



Sistem Informasi Wisuda Online

Mahasiswa dan mahasiswi yang telah 

menyelesaikan studi dan memenuhi 

persyaratan untuk wisuda akan didaftarkan 

oleh operator fakultas melalui portal ini. Baik 

calon wisudawan dan operator akan 

melakukan input data tertentu sesuai 

persyaratan yang diminta seperti : lama 

masa studi, judul skripsi beserta nilai, 

tanggal ujian, foto wisudawan, dan lain 

sebagainya. Secara otomatis, SIUDA akan 

menentukan antrian calon wisudawan 

sesuai kuota yang ditentukan Biro 

Akademik. Secara otomatis pula, SIUDA 

akan memproses buku wisuda jika kuota 

wisudawan telah mencapai 1000 calon 

wisudawan.

siakad.ub.ac.id/wisuda



siakad.ub.ac.id/wisuda



Job Placement Center

Tidak hanya selesai di proses wisuda, 

UB juga menyediakan layanan bagi 

alumni. Untuk membantu terserapnya 

lulusan UB yang berkualitas dalam 

dunia kerja, Job Placement Center 

akan mengambil data dari SIAKAD 

atau SIUDA. Data ini kemudian akan 

digunakan untuk memenuhi 

persyaratan dari perusahaan mitra 

JPC UB. Tidak hanya itu, portal ini 

juga memberikan informasi tentang 

berbagai peluang karir secara online

maupun offline.

jpc.ub.ac.id



jpc.ub.ac.id





Sistem Informasi Administrasi 

Mahasiswa 

Portal ini diakses secara online melalui 

siam.ub.ac.id dan hanya dapat diakses oleh 

mahasiswa Universitas Brawijaya dengan 

menggunakan Nomor Induk Mahaswa (NIM) 

selaku kode akses. Melalui portal SIAM, 

mahasiswa UB dapat mengatur administrasi 

perkuliahan seperti : penyusunan Kartu 

Rencana Studi dan melihat Kartu Hasil Studi, 

jadwal kulian dan jadwal ujian; informasi 

keuangan pada masing-masing semester dan 

biodata mahasiswa serta rincian pembayaran 

biaya perkuliahan. Tidak hanya itu, 

terintegrasinya SIAM dengan Sistem Informasi 

Wisuda (SIUDA) dengan memudahkan calon 

wisudawan untuk melengkapi berkas dan 

melakukan pendaftaran wisuda melalui modul 

Aplikasi

siam.ub.ac.id



siam.ub.ac.id



Alasan gagal login di SIAM Online

• Anda belum melakukan proses aktivasi

• Anda belum membayar SPP



Kartu Hasil Studi (KHS)



Kartu Rencana Studi (KRS)

Step 1



Kartu Rencana Studi (KRS)

Step 2

Cari mata kuliah

berdasarkan hari



Kartu Rencana Studi (KRS)

Step 3

Cari mata kuliah dengan 

memasukkan kodedi-klik



Kartu Rencana Studi (KRS)

Step 4

Klik untuk

menambah



Kartu Rencana Studi (KRS)

Step 5

Klik untuk

batal

Klik untuk melihat

jadwal kuliah



Alasan sebuah mata kuliah tidak 

bisa diprogram

• Kelas sudah penuh

• Jadwal bentrok/kres dengan mata kuliah 

lainnya

• Belum menempuh mata kuliah prasyarat



Halaman Jadwal Kuliah



Informasi Keuangan



Validasi Dosen Penasehat

Akademik (PA)

• Cetak Kartu Hasil Studi (KHS) dari SIAM

• Menghadap / konsultasi dengan Dosen 

Penasehat Akademik (PA) “WAJIB” untuk 

memilih MK yang sebaiknya diambil, selain 

melihat pada Buku Pedoman Pendidikan 

Fakultas

• Memprogram Mata Kuliah melalui SIAM Online

• Cetak Kartu Rencana Studi (KRS) dari SIAM

• Validasi KRS dan KHS ke Dosen PA (2 lembar : 

unt Dosen PA, Mahasiswa)

Catatan: Proses ini hanya dapat dilakukan selama 

masa KRS berlangsung. Diluar itu sistem tidak 

dapat diakses untuk memprogram MK baru



Batal/Tambah Mata Kuliah

• Buka SIAM untuk batal/tambah Mata Kuliah

• Cetak Kartu Rencana Studi (KRS) dari SIAM

• Validasi KRS ke Dosen PA (4 lembar : unt Dosen

PA, 2 Bagian Akademik, Mahasiswa) 

• Menyerahkan copy KRS yg sudah divalidasi, baik 

KRS sebelum dan KRS sesudah proses 

batal/tambah, masing-masing sebanyak 2 lembar 

ke Bagian Akademik

Catatan: Proses ini hanya dapat dilakukan 

selama batal/tambah MK. Diluar itu sistem tidak 

dapat diakses untuk memprogram MK baru
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