
       KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI NO.
       UNIVERSITAS TADULAKO
       UNIT PELEKSANAAN TEKNIS (UPT) BAHASA
            Jl. Soekarno Hatta Km. 9 
            Email : pusat_bahasa@ymail.com  Web : www.lc.untad.ac.id  Fb : uptbahasauntad

Hari Tes : Tanggal Tes :

Program Studi & Fakultas :
atau Lembaga Asal :

No. Kartu Identitas :
(KTP/SIM)

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :
tgl tgl bln bln th th

Jenis Kelamin* :   Pria   Wanita

No. HP/Telp. :

Ijazah Tertinggi* :  SMP  SMA  Diploma  S1  S2  S3

Pekerjaan* :  Pelajar  Mahasiswa   PNS   Swasta   Lainnya

Keperluan Tes* :   Melamar Pekerjaan   Syarat Ujian

  Melanjutkan Pendidikan Lainnya :

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa :
     1. Data diri yang saya isikan diatas adalah benar. Apabila terdapat keterangan yang tidak benar, maka saya

         Bersedia menanggung segala konsekuensinya.

     2. Saya WAJIB mentaati semua tata tertib penyelenggaraan tes yang di tetapkan oleh UPT.Bahasa.

     3. Saya tidak akan melakukan kecurangan dan/atau perjokian dengan cara apapun. Apabila ternyata diketahui

         saya berbuat curang dan/atau melakukan perjokian maka saya bersedia menanggung segala konsekuensinnya.
     4. Saya akan melunasi Tes TOEFL®  ITP sebesar RP 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan biaya yang telah

         saya setorkan tidak akan ditarik kembali.
     5. Jika saya terlambat hadir tes dengan alasan apapun lebih dari 10 menit setelah tes dimulai, dan tanpa 

         memberikan konfirmasi kepada Supervisor Tes  UPT.Bahasa melalui telepon ke nomor  0821-9687-0758

         selambat-lambatnya pukul 08.00 Wita pada hari tes tersebut, maka saya dinyatakan gugur dan biaya yang telah 

         saya bayarkan  tidak dapat ditarik kembali.

Palu,  ...................................

Pendaftar,

     Nama Lengkap : ...............................................................

Perhatian :
- Sebelum mendaftar, pastikan bulan ini anda belum ujian TOEFL®  ITP di institusi manapun di indonesia.

- Anda hanya diperkenankan ujian TOEFL ITP 1 (satu) kali dalam satu bulan disemua institusi di indonesia.

- Pelenggaran hal tersebut di atas akan mengakibatkan nilai ujian mengulang anda pada bulan yang sama

   tidak akan diterbitkan.
- Anda diperkenankan untuk melakukan SATU KALI PENUNDAAN ke jadwal ujian berikutnya. Penundaan

   HARUS DILAKUKAN 3 (TIGA) HARI KERJA SEBELUM TEST FORM DIPESAN.

FORMULIR PENDAFTARAN TES TOEFL® ITP (Online)

Nama Lengkap :

Alamat Rumah/ Kos :

1



- Penundaan atau pembatalan ujian setelah lewat batas waktu tersebut atau pada hari ujian akan dianggap

   HANGUS.

- Jangan lupa untuk membawa : kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa) yang masih berlaku

   Pensil 2B, penghapus dan Rautan pada saat test.
- Hasil ITP dapat diambil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tes dilaksanakan. Hari libur tidak dihitung.

- Sertifikat yang tidak di ambil lebih dari tiga bulan dinyatakan hilang

Pembayaran :
- Bagi Peserta  diluar Kota Palu bisa melakukan pembayaran Via Rek Bank BNI :  0461074319
  A.n. Rany Lenita Uly  , Setelah Melakukan Pembayaran Silahkan mengupload Form dan Bukti Pembayarannya.

- DI Email Upt Bahasa Universitas Tadulako :  pusat_bahasa@ymail.com
Ket :

*) berikan tanda centang ( √ ) Contact Person : 0812-8940-3640 (Rany)
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