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PENGUMUMAN
NO: 1286/H32.III/KM/2009
BEASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2010
Dibuka pendaftaran calon penerima beasiswa tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Syarat
Terdaftar sebagai mahasiswa Reguler  maksimal semester VIII (untuk Program Sarjana) dan semester VI  (untuk Program Diploma).
	Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50.
	Diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu. 
	Bagi pendaftar yang diterima sebagai penerima beasiswa, bersedia aktif dalam pengembangan penalaran/karya ilmiah.
	Tidak berstatus sebagai calon/penerima beasiswa dari instansi lain.
	Bukan Pegawai Negeri maupun Swasta tetap.
Selama menerima beasiswa tidak cuti kuliah.
	Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Perguruan Tinggi (PKPT) yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat.

Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

B. Cara Pendaftaran
Mengambil formulir pendaftaran di Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa, Bagian Kemahasiswaan, BAAKPSI, gedung A3 lantai 3. 
	Mengembalikan formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan disetujui oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada fakultas yang bersangkutan dengan melampirkan: 
	Fotokopi kartu mahasiswa terakhir, KTR, Kuitansi SPP semester II 2009/2010.
	Fotokopi semua KHS yang telah diperoleh (tanpa dilegalisasi) 
Daftar penghasilan orang tua (Ayah dan Ibu jika keduanya bekerja) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (asli/bukan fotokopi).

	Fotokopi sertifikat PKPT
	Fotokopi Surat Keputusan/sertifikat kegiatan ekstra kurikuler (kalau  ada), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang  (2 tahun terakhir).
	Fotokopi kartu keluarga orang tua /wali.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
	Persyaratan khusus sesuai dengan permintaan sponsor akan diumumkan kemudian.


C. Waktu pendaftaran:
Formulir bisa diambil mulai tanggal  4 Januari 2010 (dapat digandakan  sendiri)
	Pengembalian formulir yang telah diisi dengan benar beserta kelengkapannya
diserahkan ke Subag Kesma Gedung A3, Lantai 3 sesuai dengan jadwal sbb:
	Tanggal 12 s.d 25 Januari : FS, FT dan FMIPA
	Tanggal 25 Januari  s.d 08 Februari : FIP, FIK, FE dan FIS


Semua berkas dimasukkan dalam map warna hijau, dan pada sudut kanan atas ditulis: Nama, NIM dan Program Studi.	

Pengembalian Formulir di luar ketentuan di atas tidak diproses lebih lanjut.

Pengumuman beasiswa dan formulir pendaftaran dapat di download melalui http://kemahasiswaan. um.ac.id

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya
                                                                          Malang,  31 Desember 2009                           
a.n Rektor        		 
                                                                 Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan,


		ttd

                                                      Kadim Masjkur
Tembusan:	NIP 19541216 198102 1 001
Rektor (sebagai laporan)
Para Pembantu Rektor
Para Dekan
	Para Pembantu Dekan Bid Kemahasiswaan
	Pembantu Dekan FIK & FIS
	Karo AAKPSI dan Karo AUK.
	Kasubag Kemahasiswaan

Universitas Negeri Malang.
    


