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Dengan ini kami beritahukan bahwa untuk keperluan realisasi pencairan beasiswa/ bantuan studi lanjut Sumber
Dana DIPA Universitas Sebelas Maret Tahap II Tahun 201'l (Semester Agustus 2017 - Januari 2018), kani
mohon agar tenaga pendidik (dosen) dan atau tenaga kependidikan di lingkungan unit kerja Saudara yang masih
berhak menerima beasiswa./ bantuan studi Ianjut dari sumber dan! DIPA UNS program Magister/ 52/ Sp.l dan
program Doktor/ S3/Sp.2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 288 Tahun 2016 tentang Standar
Beasiswa Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascassrjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan I-NS,
untuk segera mengajukan usulan kepada Wakil Rektor BiCang Umum dan Keuangan.
Berkas pengajuan sudah kami terima paling lambat tanggal 29 September 2017, selanjutnya akan kami lakukan
verifikasi untuk dapat diterbitkan dalam SK Rektor tcntang penetapan penerima beasiswa./bantuan studi lanjut
UNS.
Perlu kami sampaikan bahwa
Beasiswa./bantuan studi lanjut UNS uutuk program Magister/S2lSp.l diberikan semest€r I sampai dengan
semester 4, sedangkan bagi yang belum selesai studi rnaupun yang tidak mengajukan perpanjangan
beasiswa/ bantuan dari luar UNS diberikan satu kali pe;janjangan yaitu pada semester 5.
Beasiswa,/bantuan studi UNS untuk program Doktor/S3/Sp.2 diberikan semester I sampai dengan semester
6, sedangkan bagi yang belum selesai studi maupuu yang tidak mengajukan perpanjangan beasiswa-/
bantuan dari luar UNS diberikan perpanjangan beasiswa selama dua semester yaitu pada semester 7 dan

l.

2.

3.

semester 8.

Beasiswa/ bantuan studi lanjut UNS dapat diberikan apabila pemohon sudah memiliki surat tugas
belajar(bagi pemohon baru) dan atau pcrplnjsngan surat tugas belajar (bagi pemohon semestcr 7
dan semester 8).

Adapun kelengkapan persyaratan yang perlu dilarnpirkan adalah sbb.:
I
SK Tugas Belajar dari Kemenristekdikti bagi pengusul baru dan perpanjangan bagi pengusul semester 7 dan

'

semester 8.

2. Copy bukti pembayaran SPP atau tagihan semester Lgustus 2017 - Januari 201 8.
3. Laporan Kemajuan Studi dari Program Pascasarjana tempat studi.
4. Surat Pemyataan kesanggupan untuk mengembalikan beasisrva yang diterima dari LNS apabila mendapat
beasiswa dari luar UNS/Perpanjangan BPPDN/LN di setujui oleh Dikti form dapat diundih cli alamat tyeb
ht tp : //kepe g. auk uns. ac. id).

5. Copy rekening buku tabungan: 2 lembar (pada halaman Nama & Nomor Rekening, harus tertulis
jelas) bagi pengusulan baru . .
6. Copy KTP dan NPWP bagi pengusul baru

dengan

Keterlambatan pengajuan dan ketidaklengkapan belkas pcrsyaratan s.d. diterbitliannya SK Rektor tersebut akan
mengakibatkan pengajuan permohonan beasiswa/bantuan studi tidak dapat kami proies lebih lanjut.
Setelah diterbitkan SK Rektor tentang penetapan peuerima beasisrva/bantuan studi lanjut UNS, selanjutnya
proses pencairan akan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dengan cara mentransfer Beisiswa./llantuan
Studi
lanjut tersebut langsung ke nomor rekening yaag dirurliuli oleh yang bersangkutan.

Demikian pemberitahuan ini kami sanrpaikan, atas kc.rjasarna dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
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