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Berbadan sehat (tidak cacat sik dan mental, tidak buta warna dan 
tidak pengguna narkoba) dinyatakan dengan Surat Keterangan 
Dokter
Lulus ujian seleksi meliputi tes kemampuan akademik, tes psikologi 
dan pemeriksaan kesehatan
PPeminat yang memiliki prestasi tingkat internasional dibidang ilmu     
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan pendidikan                
kedokteran, dibuktikan dengan Tanda Penghargaan dan Surat           
Rekomendasi Direktur/ Kepala Sekolah,  diterima dengan mengikuti 
ujian seleksi (setelah mendapat persetujuan Rektor Unwar).

3)

4)

5)

Buka laman http://kedokteran-warmadewa.ac.id lalu klik menu       
“Formulir pendaftaran Sipenmaru” 
Pilih jenis menu sipenmaru, kemudian klik menu cetak tagihan;
Lakukan pembayaran di Bank BNI 46 melalui ATM/Internet Banking 
/Mobile Banking atau tunai sebesar Rp. 1.000.000,- dengan         
mengacu nomor virtual account yang tertera pada lembar          
tagihan;
SSetelah membayar uang pendaftaran, bukalah kembali laman 
http://kedokteran-warmadewa.ac.id lalu pilih jenis menu               
sipenmaru  dan klik tombol isi formulir pada sipenmaru yang 
diinginkan;
Masukan nomor virtual account yang sudah dilunasi;
Lengkapi formulir termasuk pas photo  3 x 4 cm, latar belakang 
merah, format jpg dengan ukuran maksimal 500kb.
SSetelah terisi lengkap, klik tombol simpan, lalu cetak kartu peserta 
ujian dan username/password sipenmaru;
Calon mahasiswa mendaftar langsung dengan menyerahkan foto 
copy raport sebanyak 2 lb;
Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja pukul 08.00 – 15.00 
wita bertempat di Sekretariat Fakultas Kedokteran Unwar, 
JJl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar Telp 
(0361)240727, 264555;  
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Ujian Seleksi diselenggarakan dalam 2 gelombang yakni :
 Gelombang Pertama 
 Pendaftaran   :  3 Februari s.d. 28 Maret 2020
 Ujian Seleksi   :  5 April 2020 (Psikologi)
                                            6 April 2020 (CBT & Kesehatan)
 Wawancara   :  11 April 2020
  Pengumuman  :  18 April 2020
 Gelombang Kedua 
 Pendaftaran   :  20 April s.d. 24 Juni 2020
 Ujian Seleksi   :  27 Juni 2020 (CBT & Kesehatan)
           28 Juni 2020 (Psikologi)
 Wawancara   :  3 Juli 2020
 Pengumuman  : 10 Juli 2020

1.  Mekanisme Pendaftaran:

Kartu tanda peserta ujian;
Bukti pembayaraan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 115.428.000  sesuai 
Surat Keputusan Diterima (SKD);
Pernyataan kesanggupan orang tua untuk membiayai selama           
pendidikan;
Foto copy KTP dan Akte Kelahiran masing-masing 1 lembar;
SuSurat Keterangan bebas narkoba;
Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir (1 lembar);
Menunjukan Ijazah, Akte Kelahiran dan KTP asli;
Pas foto warna ukuran 2x3 cm,  2 lbr dan  ukuran 3x4 cm, 2 lbr.
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1.  Pendaftaran Kembali

2.  Syarat Pendaftaran
      Menyerahkan : 

Calon mahasiswa yang telah mendaftar kemudian membatalkan        
menjadi mahasiswa FKIK Unwar sebelumkuliah dimulai, SDP yang telah 
disetorkan dipotong sebesar 30 %, SPP dan dana lainnya dikembalikan 
penuh. Pembatalan setelah mengikuti kuliah,semua pembayaran tidak 
dikembalikan.

3.  Pembatalan 

Peserta yang termasuk dalam rangking,dilakukan wawancara 
untuk menggali motivasi dan kemampuan mengikuti pendidikan 
di FKIK Universitas Warmadewa

4.  Wawancara 

2. Jadwal Seleksi

3.  Materi Ujian Seleksi

ujian  seleksi

Pendaftaran  calon   mahasiswa


