PENGUMUMAN
BEASISWA AKPER NGESTI WALUYO TAHUN 2018
Diinformasikan kepada Seluruh mahasiswa Akper Ngesti Waluyo, bahwa Akademi
Keperawatan Ngesti Waluyo pada semester Genap tahun akademik 2017/2018, membuka
pendaftaran untuk pengajuan Beasiswa Akper Ngesti Waluyo.
1. Beasiswa Akper Ngesti Waluyo dengan kuota sebanyak enam (6) mahasiswa aktif
Akper Ngesti Waluyo semester II-IV-VI.
2. Penerima beasiswa Akper Ngesti Waluyo akan mendapatkan Rp 300.000,- per bulan
yang diberikan tiap semester sekali sebagai potongan SPP.
3. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu satu tahun (dua semester), kecuali untuk
mahasiswa semester VI atau mahasiswa penerima beasiswa pada semester genap
tahun akademik berjalan hanya akan menerima dalam jangka waktu enam bulan (1
semester).
Persyaratan Umum :
1. Calon penerima adalah mahasiswa aktif Akper Ngesti Waluyo;
2. Mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan minimal pada semester II dan
maksimal pada semester VI;
Persyaratan Administrasi :
Berkas administrasi yang harus dikumpulkan :
a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur;
b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiwa (KTM);
c. Surat pernyataan bermaterai tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan
lain yang difasilitasi melalui Akper Ngesti Waluyo (Beasiswa PPA Kopertis 6
Jawa Tengah, Yayasan Astra Honda Motor.);
d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
e. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
f. Surat keterangan (terbaru) penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau
surat pernyataan (terbaru) penghasilan orang tua bermeterai bagi yang
berwirausaha;
g. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan
oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang (terbaru);
h. Semua berkas persyaratan dimasukkan dalam Stopmap warna Biru dengan
dilengkapi : Nama, NIM, dan Semester.
Persyaratan beasiswa tersebut di atas dikumpulkan kepada Pudir II (C. Ermayani P.,
A., M.Kes.) paling lambat Hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, dan pengumuman lolos
seleksi pada Hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Parakan, 3 Januari 2018
Pudir II
C. Ermayani P., A., M.Kes.
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: PERMOHONAN BEASISWA

Kepada Yth.
Direktur
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo
Di - Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

NIM

:

Semester

:

Tempat / tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima Beasiswa AKPER Ngesti Waluyo.
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan beberapa persyaratan sebagai
berikut:
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur;
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiwa (KTM);
3. Surat pernyataan bermaterai tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan
lain yang difasilitasi melalui Akper Ngesti Waluyo (Beasiswa PPA Kopertis 6
Jawa Tengah, Yayasan Astra Honda Motor.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
6. Surat keterangan (terbaru) penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau
surat pernyataan (terbaru) penghasilan orang tua bermeterai bagi yang
berwirausaha;
7. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan
oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang (terbaru);
Demikianlah surat permohonan ini saya perbuat. Besar harapan saya untuk bisa diusulkan
sebagai penerima beasiswa. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima
kasih.
Parakan, ..................................................
Pemohon,
(.......................................................)
NIM. : ..........................................

