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Pengajuan permohonan keikutsertaan PMBP-ITB 2010 Terpusat kategori Beasiswa Biaya Pendidikan, Beasiswa BIDIK 
MISI, Beasiswa Ekonomi Lemah, dan Beasiswa OSN dapat dilakukan mulai tanggal 19 April s.d. 19 Mei 2010

Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang menjalankan misi untuk menghasilkan lulusan yang “berakhlak tinggi, 
berkarakter luhur, mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu dan mau membangun negara dan menjaga keutuhan bangsa”, 
sesuai dengan ketetapan senat ITB no. 22 tanggal 30 Oktober 1999, ITB menawarkan beberapa jenis beasiswa bagi para 
mahasiswanya, yang dikoordinasi oleh Lembaga Kemahasiswaan (LK) ITB. Tujuan dari pemberian beasiswa tersebut 
adalah :

1. Mendorong kemajuan studi mahasiswa untuk dapat lulus tepat waktu,
2. Mendorong meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik,
3. Penghargaan atas prestasi dan dedikasi pada pendidikannya,
4. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masyarakat umum.

Seorang mahasiswa ITB dapat menerima beasiswa karena kekurangmampuan ekonominya, atau prestasi yang diraihnya 
selama mengikuti pendidikan di ITB. Untuk jenis beasiswa ekonomi, mahasiswa pemohon beasiswa harus berasal dari 
keluarga yang kurang mampu, dengan melampirkan surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang disahkan 
oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan jenis beasiswa ekonomi yang ditawarkan oleh ITB dapat berupa Beasiswa 
Biaya Hidup, Beasiswa Biaya Pendidikan (bebas BPP), Beasiswa Tugas Akhir, dan/atau Beasiswa Pondokan.

Selain itu, ITB juga memberikan Beasiswa Penghargaan. Beasiswa ini merupakan penghargaan ITB atas prestasi yang 
telah dicapai mahasiswa, baik prestasi kurikuler maupun prestasi ekstra dan kokurikuler. Beasiswa ini diberikan kepada 
lulusan TPB terbaik (10 mahasiswa), mahasiswa peraih Indeks Prestasi (IP) tertinggi (untuk setiap program studi, 
diberikan kepada 1 orang mahasiswa di tingkat 2 dan 1 orang mahasiswa di tingkat 3), mahasiswa berprestasi utama 
(mahasiswa dengan IPK > 3,0 dan berprestasi menonjol dalam kegiatan ekstrakurikuler /kokurikuler), dan Beasiswa Karya 
Ilmiah, bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau memiliki karya ilmiah/karya profesional.

Untuk dapat memperoleh beasiswa, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pemohon 
beasiswa, yaitu :

1. Mahasiswa ITB yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan
2. Tidak terkena kasus/sanksi akademik, maupun sanksi administrasi dari ITB
3. Mengikuti prosedur yang berlaku di ITB
4. Memenuhi persyaratan dan lolos seleksi penilaian
5. Bersedia mengikuti ketentuan yang diminta oleh pemberi beasiswa
6. Khusus untuk jenis beasiswa ekonomi, mahasiswa pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, 

dilengkapi dengan surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang disahkan oleh lembaga yang berwenang

Pada pelaksanaan program KN-ITB 2010, serta PMBP-ITB 2010, baik di PMBP-ITB 2010 di Daerah maupun PMBP-ITB 
2010 Terpusat, ITB menawarkan beberapa jenis beasiswa.

Baca info lengkap.

For more information please visit our website: http://scholarshipsbank.com/beasiswa-pmbp-itb-2010-institut-teknologi-
bandung-indonesia/
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