
SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENJADI PEMBIMBING I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 NAMA :
 NIK :
 TEMPAT,TANGGAL LAHIR :
 NO. HP/ EMAIL :
 STATUS :
 BIDANG ILMU KEPAKARAN :

Menyatakan sanggup menjadi Pembimbing Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi bagi Mahasiswa Program
Studi DIII Keperawatan  / DIII Kebidanan / Sarjana Terapan Kebidanan / S1 Keperawatan*) STIKES
Karya Husada Semarang , sesuai dengan jadwal yang ditentukan terhitung : tanggal ......................
Bulan .................Tahun.......................Sampai dengan tanggal :...................Bulan
....................Tahun.............................. (sesuai agenda akademik). Apabila melebihi waktu yang telah
disepakati, maka kami selaku pembimbing berhak untuk menolak proses lanjutan pembimbingan,
selanjutnya mahasiswa akan dikembalikan ke Program studi guna memulai proses bimbingan dengan
pembimbing baru yang ditunjuk melalui surat tugas.

Adapun Mahasiswa terbimbing adalah sebagai berikut :

 NAMA :
 NIM :
 PRODI :
 NO. HP/ EMAIL :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk digunakan seperlunya.

Semarang,

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa Dosen Pembimbing

( ) ( )

Coret *) yang tidak perlu

F.STKH.UP3M.08

R.00.T.20.09.16



SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENJADI PEMBIMBING II

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 NAMA :
 NIK :
 TEMPAT,TANGGAL LAHIR :
 NO. HP/ EMAIL :
 STATUS :
 BIDANG ILMU KEPAKARAN :

Menyatakan sanggup menjadi Pembimbing Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi bagi Mahasiswa Program
Studi DIII Keperawatan  / DIII Kebidanan / Sarjana Terapan Kebidanan / S1 Keperawatan*) STIKES
Karya Husada Semarang , sesuai dengan jadwal yang ditentukan terhitung : tanggal ......................
Bulan .................Tahun.......................Sampai dengan tanggal :...................Bulan
....................Tahun.............................. (sesuai agenda akademik). Apabila melebihi waktu yang telah
disepakati, maka kami selaku pembimbing berhak untuk menolak proses lanjutan pembimbingan,
selanjutnya mahasiswa akan dikembalikan ke Program studi guna memulai proses bimbingan dengan
pembimbing baru yang ditunjuk melalui surat tugas.

Adapun Mahasiswa terbimbing adalah sebagai berikut :

 NAMA :
 NIM :
 PRODI :
 NO. HP/ EMAIL :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk digunakan seperlunya.

Semarang,

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa Dosen Pembimbing

( ) ( )

Coret *) yang tidak perlu

F.STKH.UP3M.08

R.00.T.20.09.16


