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Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka kelanjutan Progrann Beasiswa, Yayasan Hidup
Bahagia (YHB) akan memberikan beasiswa kepada 10 (sepuluh) mahasiswa Fakultas Farmasi
Program Studi 51 Universitas Sanata Dharma - Yogyakarta periode 6 (enam) bulan untuk
semester gasal tahun akademik 2017 12018.
Besar beasiswa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiwa per bulan.

Adapun ketentuan bagi calon penerima beasiswa adalah sama dengan ketentuan periode
sebelumnya.
Persyaratan bagi calon penerima beasiswa :

1. Mahasiswa reguier fulltime
2. Warga Negara lndonesia
3. Masih aktif kuliah, minimum di semester 3 (tiga) atau di tahun kedua
4. Tidak terdaftar sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan
5. Tidak sedang menerima Beasiswa dari Lembaga/lnstansi lain atau perorangan yang

dikoordinir oleh Universitas Sanata Dharma
6. Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membiayai biaya

pendidikan
Memiliki prestasi akademik, lndeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 dari skala 4,0
Berkelakuan baik
Diusulkan oleh Universitas Sanata Dharma

Prosedur permohonan :

1. Mengisi formulir permohonan beasiswa, Formulir permohonan tersebut yang disediakan serta
dilegalisasi oleh Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas pengisian formulir termasuk
pernyataan bahwa mahasiswa .

a. tidak terdaftar sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan manapun saja
b. tidak sedang menerima beasiswa ataupun ikatan dinas dari pihak manapun saja
c. bila permohonan beasiswa ini disetujui, sanggup untuk mempertahankan prestasi

akademik, sesuai persyaratan
d. tidak menghentikan kegiatan pendidikan

2. Melengkapiforrnulir permohonan dengan :

a. Surat keterangan yang mendukung perlunya beasiswa, misal . penghasilan orang tua /
penyandang dana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, slip gaji, surat
keterangan tidak mampu dari kampus, dan/atau bukti-bukti pendukung lain yang sesuai,
antara lain :

7.
8.
I

b......(lihat halaman berikut)\
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- Fotokopi kartu keiuarga,
- Fotokopi rekening listrik,
- Fotokopi rekening telepon,

b. Surat keterangan (transkrip) nilai akademik kumulatif sampai dengan semester
terakhir yang telah dijalani yang dibuat atau disahkan oleh USD.

c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
d. Pasfoto 4 x 6 sebanyak2lembar (1 ditempel pada formulir dan 1 dilampirkan)

maka bagi penerima yang diusulkan kembali, tidak perluKarena sudah tersedianya data di YHB,
lagi mengisi formulir permohonan.
Kami masih mengharapkan seleksi dilakukan oleh Fakultas
mempertimbangkan kembali antara penerima beasiswa periode yang
baru, bila ada.

Farmasi USD dengan
lalu dan dengan pemohon

Demikian agar menjadikan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.


