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Berdasarkan surat Pembantu Rektor

III LINS nomor 5 l8/L|N27/KMl20l5 tanggal 14 Januari 20 L5 tentang
Informasi Beasiswa SUPERSEMAR Tahun 2015, maka kami mohon bantuan Saudara untuk
menunjuk/menyeleksi mahasiswa yang berminat dan memgnuhi persyaratan untuk diusulkan
mendapatkan beasiswa.

Ketentuan Khusus untuk Kaprodi sebagai berikut :
I. Ketuu Program Studi memverifikasi menentukan mahasiswa yang berhak menerima beosiswa;
2' Mahasiswa yang berhak diusulkan menerims beasiswa, telah clucluk semester 3 dan naksimal
duduk pada semester 8 (diperkirakan belum lulus di semester l0).
J. trfengusalkan daftar nama calon penerima beasiswa secara tertulis kepada kami melalui Subbag.
Kemaltasiswaan FMP (INS paling rambat tanggal I0 Februari 201s,
Persyaratan beasiswa Supersemar sebagai berikui :
1. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar (berjaket almamater)
2. Foto copy KHS terakhir (minimal IPK 3,00) disyahkan oleh Pembantu Dekan III;
3. Foto copy kartu mahasiswa yang disyahkan oreh pembantu Dekan III;
4' Mengisi dan mencetak blangko/form permohonan beasiswa di sibea.mawa.uns.ac.irl. dan dirnintakan
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tanda tangan Pembantu Dekan

III;

Foto copy rekening Bank BTN yang masih aktif atas nama mahasiswa calon peneriqra
beasi 9,a;

Surat keterangan penghasilan orang tua, bagi orang tua yang pekerjaannya non pNS ,liketahui
Lurah/Kepala Desa.
Surat keterangan tidak mampu dan mencantumkan jumlah penghasilan orang tua dari Kelurahan.
Foto copy Kartu Keluarga (KK);
Bukti pemb ayaran rekeni'g listrik bulan terakhir (Januari 201 5);
Masing-masing berkas rangkap 2 (clua), dimasukkan dalam stop map warna kuning.
Berkas yang sudah lengkap mohon diserahkan ke Subbag. Kemahasiswaan FKIp UNS paling
lambat tanggal 16 Februal'i 2015 oleh mahasiswa calon penerima beasiswa clan tidlk bolel

dirr'akilkan

Kami informasikan bahwa kuota beasisrva Supersemar tahun 20i5 untuk FKIp sebanyak 16 rnahasiswa,
maka derni pemerataan dan rasa keadilan dilakukan secara bergilir setiap tahun bagi program
Studi
dilingkungan FKIP. Jumlah kuota untuk tahun 2015 masing-masing irogru* Stirdi
sebagaimana
terlampir. Bagi Program Studi yang telah mendapatkan kesempatan pada tanun io 14,
maka pada rahun ini
(tahun 2015) tidak dapat mengusulkan beasiswa tersebut.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima
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