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Dengan hormat,

Densan ini kami beritahukan !3h*1 d?l?l ]'1-r99.,1"1?!j'tan 
Prosram- B-easiswa' Yavasan Hidup

Bahagia (YHB) ,Ir"- ,"rn"rikan Ourtiu*' tiJpaOa tO' (seputuhJ^mahasiswa Fakultas Farmasi

prooram studi s1 universitas sanata ohrr*, - togyakarta'periode 6 (enam) buran untuk semester

, g"";p trt.run akademik 201W2A20' 
r,rh ribu ruoiah) per mahasiwa per bulan.

I Besar beasiswa t"n".rinp. SSO.OOO,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per

i r-^^i ^^r^n har adalah sama dengan ketentuan periode
i Adapun ketentuan bagi calon penerima beasiswa

sebelumnYa.
i il;r;trt"n hagi calon penerima beasiswa:

1'. Mahasiswa reguler full-time

2. Warga Negara lndonesia
3. Masih ar<tiir.uriarr, minimum di semester 3 (tiga) atau ditahun kedua

I q. riirii t"iJrftar se'bagai karyawan tetap di suatu perusahaan

. s. Tidak ,"jrng-meierima- Beasiswa dari Lembaga/rnstansi rain atau perorangan yang

i dikoordinir oteh Universitas Sanata Dharma 
ampu membiayal biaya

r 6. Mahasiswa- l;ri keluarga berpenghasilan rendah yang tidak m

Pendidikan , ,1,.-.^-..r^r:r*;^iv
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 oteh iakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas pengisian formulir termasuk

' pernyataan bahrrya rnahasiswa i -,: ^..^a.. ^^F,.^^r-,aan mahonrrn t'a. tidak terdaftar sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan manapun sala

b. tidak sedang ,un"i*u oeasiswa ataupun ikatan dinas dari pihak manapun saja

c. bila permoh-onan beasiswa ini disetujui, sanggup untuk mempertahankan prestasi

akademik, sesuai PersYaratan
d. tidak mengf't*nilkrn kegiatan pendidikan

2. Melengkapi tormutir permohonan dengan

a. Surat f<"turrngariyang menOrk;g perlunya beasiswa, misal : penghasilan orang tua /

penyandang dana yang dikelirirkan oleh instansi yang berwenang' slip gaji' surat

keterangan ticjak mampu dari [r*prr, dan/atau bukti-bukti pendukung lain yang sesuai,

antara lain :

b.... ".(lihat halaman berikut)
a1h- t-,

'il ,r.-,*r"r'*-', --**_l;"i;t"iir) {',*,;1 ')
r-rroup BAr-rAGrA ifmt;iul,':tlit*rndonesia 
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- FotokoPi kartu keluarga,
- FotokoPi rekening listrik,
- FotokoPi rekening telePon,

b. surat keterangan (transkrip) nilai akademik kumulatif sampai dengan semester

terakhir v""g i"irridiiatani'yang dibuat atau disahkan oleh usD.

c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa .,:- i-; , -,i,^
d'Pasfoto+xosenanyakZlembar(lditempelpadafor:mulirdanldilampirkan)

Karena sudah tersedianya data di yHB, maka bagi penerima yang diusurkan kembari, tidak perlu lagi

mengisi formulir Permohonan'
Kami masirr mengrraiap[an setet<sidilakukan oleh Fakultas Farmasi USD dengan mempertimbangkan

kembali antara pun"rir" neasiswa periode yang lalu dan dengan pemohon baru' bila ada'

Dernikian agar menjadikan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih'

t kami,
n Hidup Bahagia


