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Untuk makin tertatanya sistem IT di Unair berikut ini diinformasikan manajemen millis Unair dengan ketetuan :
1, Email adalah email resmi UA, baik email jabatan maupun email pribadi dengan domain legal UA, jika bukan
menggunakan email resmi UA maka akan ditolak.
2. Nama email bisa dilihat dari akun biodata di Cyber Campus
3. Sivitas Akademik diijinkan membuat group millis sendiri tapi akan dipantau keberadaannya.
Secara bertahap millis ini akan diberlakukan agar legalitas pengirim bisa dipertanggung jawabkan.
Usulan Milis Unair
manajemen@milis.unair.ac.id (Rektor,Wakil Rektor, Direktur, ka.BPP, ka.IOP, ka.SPI, ka.LP3, ka.PPM, ka.PIH, ka.LPPM,
ka.Sekretaris Universitas, ka.MWA)
dekan@milis.unair.ac.id (Rektor, Wakil Rektor, Dekan Universitas Airlangga)
bidangsatu@milis.unair.ac.id (Rektor,Wakil Rektor bidang akademik, Direktur Pendidikan, Wakil Dekan bid akademik, ka.
PPM, ka.Perpustakaan, ka.LP3, Kabag. Pendidikan, Direktur Pasca, ka.ITD, ka.BPP, ka.IOP, ka.PPKK)
bidangdua@milis.unair.ac.id (Rektor, Wakil Rektor bid sumberdaya dan keuangan, Direktur Keuangan, Direktur Sumber
Daya, Wakil dekan bid sumberdaya dan keuangan, ka.PLK, ka.BPP, ka. Perpustakaan)
bidangtiga@milis.unair.ac.id (Rektor, Wakil Rektor Kerjasama dan Sistem Informasi, Direktur Sistem Informasi, Wakil
dekan bid Kerjasama dan Sistem Informasi, ka.IOP, ka.BPP, ka. Perpustakaan, ka. PIH, ka. PPM)
dosen@milis.unair.ac.id (Dosen seluruh Fakultas)
dosen-fk@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FK)
dosen-fkg@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FKG)
dosen-fh@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FH)
dosen-fisip@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FISIP)
dosen-feb@milis.unair.ac.id semua Dosen di FEB)
dosen-fkh@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FKH)
dosen-fst@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FST)
dosen-fpk@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FPK)
dosen-fkm@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FKM)
dosen-psikologi@milis.unair.ac .id (semua Dosen di FPSI)
dosen-keperawatan@milis.unair. ac.id (semua Dosen di FKEP)
dosen-farmasi@milis.unair.ac.i d (semua Dosen di FF)
m. dosen-fib@milis.unair.ac.id (semua Dosen di FIB)
mahasiswa
mahasiswa-fk@milis.unair.ac.id (seluruh Mahasiswa FK)
mahasiswa-fkg@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FKG)
mahasiswa-fh@milis.unair.ac.id (seluruh Mahasiswa FH)
mahasiswa-fisip@milis.unair.ac .id (seluruh Mahasiswa FISIP)
mahasiswa-feb@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FEB)
mahasiswa-fkh@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FKH)
mahasiswa-fst@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FST)
mahasiswa-fpk@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FPK)
mahasiswa-fkm@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FKM)
mahasiswa-psikologi@milis.unai r.ac.id (seluruh Mahasiswa FPSI)
mahasiswa-keperawatan@milis.un air.ac.id (seluruh Mahasiswa FKEP)
mahasiswa-farmasi@milis.unair. ac.id (seluruh Mahasiswa FF)
m. mahasiswa-fib@milis.unair.ac.i d (seluruh Mahasiswa FIB)
staf@milis.unair.ac.id (Seluruh staf kependidikan)
usi@milis.unair.ac.id (Seluruh anggota USI)
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pumk@milis.unair.ac.id (Anggota PUMK Unair)
lembaga@milis.unair.ac.id (seluruh lembaga di Unair)
komunitas :
Linux : alus@milis.unair.ac.id
Android : androiduser@milis.unair.ac.id
Hacker : white-hat@milis.unair.ac.id
Terimaksih
secara bertahap kita perlu melakukan migrasi ke email resmi Unair tercinta kita
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