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Yth. Para Dekan Fakultas
Dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam.
Dengan hormat, diinformasikan bahwa kami telah menugaskan Pusat Bahasa Universitas
Syiah Kuala untuk melaksanakan kursus Bahasa lnggris bagi staf pengajar Junior dan
para asisten dosen dalarn lingkungan Universitas Syiah Kuala untuk periode September,
Oktober, November (Angkatan ke 81).
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Saudara dapat menunjukkan staf
pengajar dari fakultas Saudara untuk mengikuti kursus dimaksud yang direncanakan
dimulai pada tanggal 19 September 2016. Persiapan untuk mendapatkan kesempatan
studi lanjutan ini hendaknya menjadi prioritas setiap fakultas mengingat cukup banyak
beasiswa yang disediakan oleh berbagai institusi.
Perlu kami tegaskan bahwa peserta yang ditunjuk supaya dapat dibebaskan dari segala
kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kursus sehingga mereka dapat
memusatkan perhatiannya pada kursus dan dapat mernperoleh hasil yang maksimal. Jika
Saudara mengirim asisten dosen, harap dijelaskan yang bersangkutan mernbantu dosen
yang mana dan mata kuliah yang diasuh.
Kami harapkan agar nama-nama peserta dikirim langsung ke UPT Bahasa selambatlambatnya pada tanggal 1September2016 dan test penentuan kelas akan dilaksanakan pad a
hari Ju mat, tanggal 2 September 2016 pukul 08:00 WI B di ruang tes TOEFL UPT Bahasa
(Gedung Biro Lama Lantai 2).
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama
terima kas-h.
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Tembusan:
1. Para Pembantu Rektor

2. Para Kepala Biro KPA Unsyiah
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Saudara kami ucapkan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat I Tanggal Lahir
NfP
Fakultas
Jurusan
: Dosen PNS I Asisten Dosen I Asisten Lab *)

Status
Email
NomorHP

Dengan ini saya menyatakan bersedia mengikuti pelatihan Bahasa lnggris pada
periode September - opember 2016 (Angkatan ke 81) dan bersedia mematuhi
peraturan pelatihan yang dikeluarkan oleb UPT Bahasa Universitas Syiah Kuala
sebagai berikut:
l.
2.
3.
4.
5.

Bersedia masuk kelas tepat pada waktunya,
Bersedia mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh instruktur,
Bersedia berpartisipasi aktif di dalam kelas.
Berpakaian dengan sopan (tidak memakai sandal dan/atau kaos oblong),
Bersedia dinonaktifkan dari program apabila kehadiran tidak mencapai 80%
(23 jam pelajaran) per minggu.

Dernikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.
Darussalam, Juli 2016
Peserta kursus,

IIP.

*) coret yang tidak perlu.

