
FORMULIR PENGAJUAN BEASISWA
CALON MAHASISWA UBAYA

TAHUN AKADEMIK 2023−2024

Kepada Yth.:
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Surabaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

    Nama (calon mahasiswa)   :

    Nomor Pendaftaran    :

    Asal SMA     :

    Fakultas Pilihan 1    :

    Program Studi/Program Pilihan 1  :

    Alamat     :

    No. Telp. & HP    :

Mengajukan permohonan beasiswa:

(silahkan diberi tanda        pada kotak salah satu jenis beasiswa yang dipilih)

Prestasi Unggulan Penalaran & Kreativitas
Berkas yang diperlukan:
Fotokopi sertifikat pemenang lomba ( juara 1−3) yang 
diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan atau 
Universitas Surabaya

Prestasi Akademik SMA
Berkas yang diperlukan:
Fotokopi rapor kelas X dan XI

Prestasi Olah Raga & Seni
Berkas yang diperlukan:
Fotokopi piagam/sertifikat pemenang lomba.
Formulir pengajuan beasiswa

Sosial Ekonomi Ubaya
Berkas yang diperlukan:
Surat permohonan, Fotokopi KSK, rekening air, listrik ( 3 
bulan terakhir) dan PBB rumah yang ditempati orang tua 
dan/atau siswa- siswi, Surat keterangan gaji/penghasilan 
orang tua, Surat keterangan status rumah bagi yang tinggal 
di rumah bukan milik pribadi, Foto tempat tinggal keluarga 
beserta pemohon dan keluarga di dalam foto, Surat 
rekomendasi dari kepala sekolah, Surat keterangan tidak 
mampu dari kelurahan disahkan oleh camat, Fotokopi rapor 
kelas X dan XI

Putra/Putri Guru SMA Kerjasama
Berkas yang diperlukan:
Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru tetap SMA 
Fotokopi KSK dan Akte Kelahiran
Surat keterangan dari Kepala SMA

Keluarga Besar Ubaya
Berkas yang diperlukan:
Fotokopi KTP, KSK, Akte Lahir, Ijazah Ubaya, Kartu Studi 
Ubaya, KTM Ubaya, Transkrip Nilai Ubaya

Hanya boleh memilih satu jenis beasiswa.
Syarat tidak lengkap, beasiswa tidak diproses.
Beasiswa hanya berlaku untuk Program Studi Strata Satu (S1) Farmasi, Hukum, FBE, Psikologi, Teknik, 
Teknobiologi, Industri Kreatif, dan Program Diploma Tiga (D-3) Politeknik Ubaya.
Pengajuan beasiswa wajib menerima dan menandatangani pernyataan di balik ini.

1.
2.
3.

4.

Catatan:



Tanda Tangan Calon Mahasiswa

( )

Meterai
Rp 10.000,-

PERNYATAAN PENERIMA BEASISWA DARI UBAYA

Beasiswa diberikan selama masa studi normal di Ubaya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai setiap semester 
adalah sebesar >= 2,50.
Jika ketentuan pada butir satu tersebut di atas tidak terpenuhi maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester selanjutnya 
diwajibkan membayar UPP sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.
Khusus bagi penerima beasiswa Keluarga Besar Ubaya yang aktif (bebas USP 30% dan Bebas UPP 40%) selama masa studi normal, 
pemberian beasiswa akan disesuaikan dengan status keluarga di tiap awal semester perkuliahan.
Apabila Keluarga yang Aktif menjadi Alumni (lulus), maka beasiswa Keluarga Besar Ubaya Aktif akan disesuaikan menjadi beasiswa 
Keluarga Besar Ubaya Alumni (bebas UPP 30%) selama masa studi normal.
Apabila Keluarga Aktif kemudian berhenti studi dari Ubaya sebelum lulus, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester 
selanjutnya diwajibkan membayar UPP sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.
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3.
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Ketentuan Penerima Beasiswa Keluarga Besar Ubaya :

Seluruh data pernyataan beasiswa Sosial Ekonomi Ubaya yang telah dikumpulkan adalah benar.
Beasiswa diberikan selama masa studi normal di Ubaya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai setiap semester 
adalah sebesar >= 2,50.
Selama kuliah tidak diperkenankan Berhenti Studi Sementara (BSS) atau Mundur Studi Sementara (MSS).
Jika salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester 
selanjutnya diwajibkan membayar UPP sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.
Menjadi student employee selama 4 (empat) semester pada semester 2−7 atau lolos seleksi proposal Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) tiap tahun akademik untuk 3 tahun akademik pertama.
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Ketentuan Penerima Beasiswa Sosial Ekonomi :

Menjadi Student Employee di Ubaya berdasarkan penugasan oleh DPK dan Wajib aktif di UKM terkait.
Bersedia berpartisipasi dalam acara Ubaya atau mewakili Ubaya dalam perombaan.
Beasiswa diberikan selama masa studi normal di Ubaya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai setiap semester 
adalah sebesar >= 2,00.
Jika salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester 
selanjutnya diwajibkan membayar UPP sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya sampai studinya tuntas.
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Ketentuan Penerima Beasiswa Prestasi Unggulan Olahraga dan Seni :

Beasiswa diberikan selama masa studi normal di Ubaya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai setiap semester 
adalah sebesar >= 3,00.
Mengikuti lomba bidang penalaran atau kreativitas tingkat provinsi atau yang lebih tinggi minimal 1 (satu) kali atau lolos seleksi proposal 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada setiap tahun akademik untuk 3 (tiga) tahun akademik pertama.
Menjadi anggota aktif organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas atau universitas selama 3 (tiga) tahun akademik pertama dari masa 
studinya (Khusus Penerima Beasiswa Prof. Mr. R. Boedisoesetya).
Selama kuliah tidak diperkenankan Berhenti Studi Sementara (BSS) atau Mundur Studi Sementara (MSS).
Jika salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester 
selanjutnya diwajibkan membayar UPP sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.
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Ketentuan Penerima Beasiswa Prof.Mr. R. Boedisoesetya Dan Beasiswa Olimpiade Sains Nasional (OSN) :

SELURUH BEASISWA DI ATAS AKAN GUGUR SETERUSNYA JIKA MAHASISWA MUTASI SETELAH SEMESTER 1

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
 Nama Mahasiswa   : .....................................................................................................................................................
 Nomor Pendaftaran/NRP  : .....................................................................................................................................................
 Fakultas/Program Studi  : .....................................................................................................................................................
Menyatakan bahwa sebagai penerima beasiswa dari Ubaya, saya bersedia memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas.

Surabaya,

Nama Terang


