INFO BEASISWA PPA DAN BBP-PPA 2016
Syarat calon penerima beasiswa PPA dan BBB-PPA adalah sebagai berikut :
1.

2.

Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada jenjang D3 dan S1,
a. Jenjang S1 paling rendah duduk semester 2 dan paling tinggi semester 8.
b. Jenjang D3 paling rendah duduk pada semester 2 dan paling tinggi semester 6 terhitung
semester genap tahun ajaran 2015/2016;
Tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
A. PERSYARATAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis
sebagai bukti mahasiswa aktif.
Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan atau bukti pembayaran PBB dari orang
tua/walinya.
Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kemdiknas yang
diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
Fotokopi kartu keluarga.
Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
Memiliki buku tabungan / nomor rekening atas nama sendiri pada bank BRI
Fotokopi Salinanan nilai akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah
3.00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.( dapat di minta di BAAK )
Surat Keterangan penghasilan orang tua/wali pemohon disahkan oleh Bagian Keuangan, dan
yang bukan pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.
Fotokopi piagam atau bukti berprestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang
diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional,
Regional, maupun Internasional
B. PERSYARATAN BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (BBP-PPA)

a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis
sebagai bukti mahasiswa aktif.
b. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kemdiknas yang
diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
c. Fotokopi kartu keluarga.
d. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
e. Memiliki buku tabungan / nomor rekening atas nama sendiri
f. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh
Lurah/Kepala Desa.
g. Fotokopi Salinan nilai akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.0
yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.( dapat diminta di BAAK )
h. Fotokopi piagam atau bukti berprestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang
diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional,
Regional, maupun Internasional.
Semua persyaratan di masukan ke dalam map,
 STIKES MAP WARNA HIJAU
 STMIK DAN AMIK MAP WARNA BIRU
 STIE MAP WARNA MERAH
Persyaratan di serahkan langsung ke bagian administrasi akademik ( BAAK ) paling
lambat pada tanggal 02 April 2016 , Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi Bagian
administrasi akademik ( BAAK )

