LABORATORIUM KOMPUTER
INSTITUT SAINS TERAPAN DAN TEKNOLOGI SURABAYA
Jl. Ngagel Jaya Tengah 73-77 Surabaya 60284

PENGUMUMAN

No. 03/IX/Lab. Komputer/2011

tentang

PENDAFTARAN ECC
Diumumkan kepada seluruh mahasiswa STTS bahwa berikut ini adalah jadwal pendaftaran
ECC semester gasal 2011/2012, pendaftaran akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 14 September 2011
Ruang

: L-304

Waktu

: Lihat Tabel Waktu Pendaftaran berdasarkan level anda masing-masing

Yang perlu diperhatikan selama pendaftaran ECC adalah:
1. Bagi mahasiswa yang belum lulus ECC dan ditempatkan pada Level yang salah harap
menghubungi Aretta (asisten jaga) sebelum jam pendaftaran, pada:


hari Rabu, 14 September 2011, mulai pukul 08.00 sampai 10.00

di ruang Laboratorium L-304 dengan membawa MEMO yang telah disahkan oleh tim ECC, dan
selanjutnya mahasiswa tersebut diperbolehkan mendaftar sesuai dengan level yang benar
pada saat pendaftaran sesuai dengan nomor random yang diberikan oleh Asisten.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan nomor 1 (tidak melaporkan kesalahan pada hari
yang telah ditentukan) hanya bisa mendaftar pada level yang sesuai setelah pendaftaran
selesai pada hari Rabu, 14 September 2011 dengan terlebih dahulu mengisi form yang telah
disediakan.
3. Peserta pendaftaran harus pada waktu yang ditentukan dan bagi peserta yang terlambat,
hanya diperbolehkan mendaftar setelah pendaftaran selesai dengan mengisi form yang telah
disediakan.

4. Bagi peserta yang ingin pindah kelas atau peserta yang ingin membatalkan ECC-nya atau
peserta yang tidak mendapatkan kelas ECC (jadwal yang didapatkan bentrok dengan
jadwal kuliah), dapat mencari teman untuk tukar jadwal ECC dan menukar jadwalnya pada
hari Rabu, 14 September 2011 di L-304 pukul 16.00-17.00. Untuk peserta yang ingin melihat
peserta ECC yang sudah terdaftar untuk tiap kelasnya (untuk mencari teman swap) dapat
melihat laporan pada saat anda melihat laporan anda.
5. Pendaftaran ECC ditutup pada hari Rabu, 14 September 2011 pukul 17.00. Segala bentuk
masalah setelah penutupan pendaftaran akan ditangani oleh ECC Team dan bukan menjadi
tanggung jawab panitia pendaftaran ECC.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan

Surabaya, 13 September 2011
Mengetahui,

Hendrawan Armanto, S.Kom.
Koordinator Laboratorium

Tabel Waktu Pendaftaran

No

Level

Jam

1

1

09.00-10.00

2

2

10.00-11.00

3

3

11.00-13.00

4

4

13.00-15.00

