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Diumumkan kepada segenap mahasiswa Universitas Mercu Buana Yoryakarta, bahwa berdasarkan

surat dari Kopertis wil.V No. 3051K5/I<NL/2015 tertanggal 16 Februari 2015, bahwa penerimaan

beasiswa dan bantuan biaya pendidikan peninS<atan prestasi akademik tahun 2015 telah di buka

kembali. Sehubungan dengan hal tsb diatas, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa

tersebut untuk segera mengumpulkan syarat-syaratnya sbb :

PERSYARATAN I]MUM

. Jenjang SllDiploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk
pada semester VII.

o Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang

sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.
o Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kemdiknas

yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
o Fotokopi kartu keluarga.
o Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
. Fotokopi piagam/bukti prestasi lainya ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler yang

diselenggarakan oleh Kemdikbud dan atau organisasi lain pada tingkat Nasional,
Regional, maupun Internasional.

o Fotokopi Buku rekening atas nama calon penerima beasiswa sendiri dan harus dilegalisir
pada bank penerbit serta dipastikan aktif.

o Bersedia menandatangani pakta integritas bermaterai, yang telah disediakan.

PERSYARATA}I KIIUSUS
a. Untuk calon penerima Beasiswa :

Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks presta$ Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 yang
disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. a

b. Untuk calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan:

a- Surat Keterangan penghasilan orangfua dari instansi tempat bekerja atau surat
pemyataan orangtua bermaterai bagi yang berwirausafn.

b. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kunmrlatif (IPK) paling rendahZ,lS
yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Data-datatsb diatas dikumpul rangkap 2(dua) dan dimasukkan masing-masing kedalam stomap warna
kuning(BBM) dan merah (PPA) serta diserahkan ke bag. Kemahasiswaan paling lambat tanggal 9
Maret 2015 jam 14.00 wib di bag. Kemahasiswaan.

Formulir serta stomap dapat diperoleh di Koperasi pegawai UMB Yogyakarta di kampus I dan bapak

Gandung Sunardi di kampus tI padajam kerja.

Demikian pengumuman ini, agar medadi maklum adanya.
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Kampus I :

Jl. Waies Km. '10 Yogyakarta 55753
letp. (027a\ 6498211.6498212. Faks. (0274) 649821 3

Kampus Il :
Jl. Jembatan Merah 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (O274)584922,6647444,0813 1392 9922, Faks. (0274) 550703

Hs YY,osvakarta 24 Februari 2015
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