DOKUMEN PERSYARATAN

YVDMI
2018/2019

Mohon menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan di bawah ini beserta daftar ini.
Berikan tanda centang þ pada kolom yang disediakan untuk dokumen yang telah dilengkapi.
Perlu diperhatikan bahwa apabila persyaratan dokumen tidak dilengkapi, maka permohonan beasiswa
ini tidak akan diproses.
1

2

(Diutamakan) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) / Surat Keterangan Kondisi Ekonomi
yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
atau
Surat rekomendasi/referensi yang menerangkan kondisi ekonomi Anda dari Universitas
(Rektor/ Dekan/Ketua Program Studi)
Slip gaji resmi orangtua/wali dari institusi pemerintah atau swasta (apabila kedua
orangtua/wali bekerja, HARAP melampirkan slip gaji keduanya, maksimum 2 bulan terakhir).
atau
Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan orang tua/wali, yang ditandatangani oleh
orangtua/wali mahasiswa yang bersangkutan (di atas meterai) dan disahkan oleh pihak
Kelurahan.

☐

☐
☐

☐

3

Transkrip terakhir dengan nilai IPK terbaru

☐

4
5
6
7

Foto copy KTP
Foto copy KTM
Foto copy Kartu Keluarga
Foto copy halaman depan buku bank atas nama mahasiswa sendiri

☐
☐
☐
☐

8
9

Fotocopy Tagihan Listrik / Telepon Rumah Domisili (maksimum 2 bulan terakhir)

☐

Essai dalam bahasa Inggris yang menerangkan:
- mengenai Anda sendiri, keluarga, studi, kegiatan keorganisasian dan prestasi Anda (jika ada).
- mengapa VDMS harus memilih Anda untuk mendapatkan beasiswa?
- apa yang Anda harapkan apabila Anda terpilih menjadi penerima beasiswa VDMS?
- apa yang Anda dapat berikan kepada lingkungan dan masyarakat setelah Anda selesai
menerima beasiswa dan lulus kuliah?
(Minimum 1,5 halaman A4, Font: Times New Roman, Ukuran 11, Spasi 1).

☐

Nama Mahasiswa :

Universitas :
Tahun Masuk :
No. HP :
Apakah anda mahasiswa alih jalur(D3 ke S1)* :
* Wajib diisi
Tanggal Penyerahan Dokumen ke Univ. :

Diperiksa oleh PIC (Tanggal dan tanda tangan) :

Lengkap : ** Ya / Tidak
** Coret yang tidak perlu
Catatan: Point 4-8 difotocopy pada kertas A4 dan khusus point 4, 5, dan 7 tidak digunting dalam ukuran kecil

