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FORMULIR PENGAJUAN BEASISWA
CALON MAHASISWA UNDIKA
TAHUN AJARAN 2023-2024

Kepada Yth,
Kepala Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru 
Universitas Dinamika 

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap                : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Nomor Formulir/No Tes                              : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Asal SMA                               : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Kota SMA                               : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Pilihan Program Studi 1              : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Pilihan Program Studi 2              : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Alamat                : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
No Telp / WA               : ………………………………………….……………..…………………………...…………...…......
Mengajukan permohonan beasiswa                    :
(Silahkan diberi tanda    pada salah satu beasiswa yang dipilih)

Beasiswa Prestasi Universitas Dinamika Peduli
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa 
2. Siswa berasal dari sekolah yang bekerja sama dengan Universitas Dinamika 
3. Mendaftar di program studi yang bersesuaian dengan bidang lomba
4. Hasil nilai TPA  >= 75
5. Nilai Rerata raport mapel yang disyaratkan > 86.00
6. Mengikuti psikotes
7. Fotokopi sertifikat pemenang lomba.
8. Fotokopi rek. listrik, bukti rekening PBB terakhir
9. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua
10. Bersedia untuk dilakukan survey langsung ke rumah
11. Surat rekomendasi dari sekolah

Beasiswa Prestasi Non-Akademik
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                     
2. Fotokopi sertifikat pemenang lomba.
3. Penentuan besarnya beasiswa didasarkan pada  
    prestasi yang dicapai

Beasiswa Lomba Universitas Dinamika
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                                                                 
2. Fotokopi sertifikat pemenang lomba.
3. Penentuan besarnya beasiswa didasarkan pada  
    prestasi yang dicapai.

Beasiswa putra/putri tenaga kependidikan (Guru, 
Dosen, Staff sekolah/kampus)
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                                                                                   
2. SK penetapan pegawai aktif
3. Akte kelahiran calon maba
4. KK (Kartu Keluarga) & KTP

Beasiswa Siswa-siswi SMA/K Sekolah Kerja Sama
Persyaratan:
1. Sekolah telah bekerja sama dengan Universitas  
    Dinamika

Beasiswa KIP KULIAH
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa
2. Siswa SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun  
    berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya;
3. Memiliki potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen sertifikat  
    prestasi akademik atau non akademik
4. Keterbatasan ekonomi calon pendaftar KIP Kuliah dibuktikan dengan: Kartu  
    Indonesia Pintar (KIP); atau Keluarga Harapan (PKH); atau  Kartu Keluarga  
    Sejahtera (KKS), atau Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau   
    Mahasiswa dari keluarga yang masuk pada DTKS atau tidak mampu secara  
    ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan  
    kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,- setiap bulan  
    atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi anggota keluarga    
    paling banyak Rp 750.000,-
5. Lulus seleksi Mandiri PTS KIP Kuliah penerimaan mahasiswa baru     
    Universitas Dinamika

Beasiswa Keluarga Besar Universitas Dinamika
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                                                                    
2. Melampirkan bukti :
    - Saudara kandung mahasiswa aktif dibuktikan dengan fotokopi KTP, KK,Akte   
      Kelahiran, KTM Universitas Dinamika, transkrip nilai terakhir dan kartu studi  
      semester (KRS) terakhir.
    - Putra/putri alumni dan saudara kandung alumni dibuktikan dengan fotokopi   
      KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah Universitas Dinamika (Stikom Surabaya).

Catatan : 
1. Hanya boleh memilih satu jenis beasiswa 
    pada saat mendaftar
2. Syarat tidak lengkap beasiswa tidak diproses



@sapa.undika

@universitasdinamika

www.dinamika.ac.id

universitas dinamika
08-222-5555-456
penmaru@dinamika.ac.id

Beasiswa Lomba Universitas Dinamika
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                                                                 
2. Fotokopi sertifikat pemenang lomba.
3. Penentuan besarnya beasiswa didasarkan pada  
    prestasi yang dicapai.

Beasiswa putra/putri tenaga kependidikan (Guru, 
Dosen, Staff sekolah/kampus)
Persyaratan:
1. Mengisi formulir permohonan beasiswa                                                                                   
2. SK penetapan pegawai aktif
3. Akte kelahiran calon maba
4. KK (Kartu Keluarga) & KTP

1. Bersedia menjadi Duta Dinamika
2. Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS) yang harus dicapai setiap semester adalah sebesar ≥ 3.00.
3. Bersedia mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika.
4. Tidak boleh pindah ke program studi lain.
5. Tidak boleh mengajukan cuti semester.
6. Mengikuti lomba bidang penalaran atau kreativitas tingkat provinsi atau yang lebih tinggi minimal 1 (satu) kali atau membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)  
    pada tiap tahun akademik untuk 3 tahun akademik pertama.
7. Bilamana salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester selanjutnya diwajibkan membayar BOP     
    normal yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.

Ketentuan Beasiswa Prestasi Universitas Dinamika Peduli:

1. Bersedia menjadi Duta Dinamika
2. Tergabung menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang relevan.
3. Bersedia berpartisipasi dalam acara Universitas Dinamika atau mewakili Universitas Dinamika dalam perlombaan.
4. Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS)  yang harus dicapai setiap semester adalah sebesar ≥ 2.50.
5. Bersedia mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika.
6. Tidak boleh pindah ke program studi lain.
7. Tidak boleh mengajukan cuti semester.
8. Bilamana salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester selanjutnya diwajibkan membayar BOP   
    normal yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.

Ketentuan Beasiswa Prestasi Non Akademik:

1. Bersedia menjadi Duta Dinamika
2. Tergabung menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang relevan.
3. Bersedia berpartisipasi dalam acara Universitas Dinamika atau mewakili Universitas Dinamika dalam perlombaan.
4. Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS) yang harus dicapai di semester 1 adalah sebesar ≥ 3.00 sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa BOP di semester 2.
5. Bersedia mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika.
6. Tidak boleh pindah ke program studi lain.
7. Tidak boleh mengajukan cuti semester.

Beasiswa Lomba Universitas Dinamika:

1. Bersedia menjadi Duta Dinamika
2. Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS)  yang harus dicapai setiap semester adalah sebesar ≥ 2.75.
3. Bersedia mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika.
4. Tidak boleh pindah ke program studi lain.
5. Tidak boleh mengajukan cuti semester.
6. Bilamana salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester selanjutnya diwajibkan membayar BOP   
    normal yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.

Catatan:
- Jika saudara kandung mahasiswa aktif sudah lulus, maka status penerima beasiswa saudara kandung mahasiswa aktif akan otomatis disesuaikan diubah ke penerima beasiswa 
saudara kandung alumni

Beasiswa Keluarga Besar Universitas Dinamika

1. Evaluasi Indeks Prestasi Semester (IPS)  yang harus dicapai setiap semester adalah sebesar ≥ 3.00
2. Bersedia aktif mengikuti kegiatan dan mengembangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  di  Universitas Dinamika 
3. Bersedia mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika. 
4. Bilamana salah satu ketentuan pada butir-butir tersebut di atas tidak terpenuhi, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan semester selanjutnya diwajibkan membayar BOP     
    normal yang berlaku bagi mahasiswa seangkatannya.

Beasiswa KIP KULIAH:

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
Nama Mahasiswa            :..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
No Formulir / No Tes      :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fakultas/Program Studi  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Menyatakan bahwa sebagai penerima beasiswa dari Universitas Dinamika (Stikom Surabaya), saya bersedia memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas.

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

Surabaya, ………………………………………
Tanda Tangan Calon Mahasiswa,

(………………………………………………...)
Nama Terang

Materai 10.000


