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Rektor Bidang Kemahasiswaan

Kemahasiswaan dan Alumni

GUS PRATOMO

Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas rnt y.>"\

Universitas Sebelas Maret

Diberitahukan derrgan hormat, bahwa menindaklanjuti surat kami nomorl472lllJN27'241KNI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang informasi Kuota Bidilanisi dan ppA
Tuhy 2018, dengan ini kami sampaikan persyaratan beaiiswa sebagai berikut.
l' J.""lyg-stlDiploma.IV paling rendah pui.b r"*rrter II dan paling tinggr pada semester wII,dan Diploma III, paling rendah pada semester II dan paling tinggi-padifeierter vt.2' Mahasiswa yang memenuhi pet*y"tutatt poin I, melampirkan b*;kr* sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana studi dns);b. Fotokopi fianskrip nilai yang dilegalisir irngun rpr > l,oo;
c' Fototopr piagam a}u,bukti preJasi hinnya paoa uioang Lo-L*ikoler dan/atau ekstrakurikuler (f ika memiliki);
d' flrlt p€rnyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumberAPBNIAPBD;
e. Kartu Tanda Penduduk atau KI{

Apabila calon penerima melebihi kuota y_ang telah ditetapkan, penentuan mahasiswa penerimasesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut

.rl 144*iswa yang memiliki rpK pating tinggi;
b) Mahasiswa yang memiliki pristasi-pa&"legiatan ko-kurikuler atau ekstra kurikuler(penalaran" minat, bakatdan organisasi kemahisiswaan);

^ . c) Mahasiswa yang memiliki keteibatasan kemampuan ekonomi.
Adapun jadwal pendaftaran sebagai berikut.
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-  ' ' ' .Ef l*gf l&' . i  , ,  ' . . ' ' . l:.;, :'.
l .
T. 6 April s.d. 13 April2018Pgngumputun Uit

Alumni Fakultas
6 April s.d. 16 April20t8

3. -rr)ED vnrrltKitsr oan usulan calon mahasic,u/a 7 s.d.23 April 20184. P_engumpulan

$.esej ahteraan Mahasiswa
7 s.d.24 April 2018

5. rrus€s reneBpan Fenerrma
D-^^^^T r ^ - ^ : i -

26 s.d. 27 Apdrl2}t8i6.
30 April20l8

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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