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Pengumuman Pendaftaran Beasiswa PPA dan BBM 2013
Sehubungan telah berakhirnya beasiswa PPA dan BBM tahun 2012, maka bersama ini kami 
sampaikan pengumuman dan persyaratan calon penerima beasiswa PPA dan BBM untuk 
tahun 2013. dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan Beasiswa PPA

1. Mengisi Formulir pendaftaran online beasiswa PPA tahun 2013 melalu website 
beasiswaur.com dengan login awal user dan password adalah NIM mahasiswa masing-masing, diharapkan 
setelah login mengganti passwordnya.

2. Untuk mahasiswa Strata Satu (S1) paling rendah sedang duduk pada semester 2 dan paling tinggi duduk pada 
semester 8 dan untuk Diploma 3 (D3) paling tinggi sedang duduk di semester 6;

3. Foto Copy KTM;
4. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain dari Fakultas;
5. Foto Copy kartu Keluarga;
6. Foto Copy transkrip nilai IPK paling rendah 3,00 yang disyahkan oleh pimpinan Fakultas;
7. Surat keterangan penghasilan orang tua dari RT/RW atau kelurahan tempat tinggal orang tua;
8. Foto Copy Rekening Tabungan BNI atas nama sendiri.

B. Persyaratan Beasiswa BBM

1. Mengisi Formulir pendaftaran online beasiswa PPA tahun 2013 melalu website www.beasiswaur.com dengan login 
awal user dan password adalah NIM mahasiswa masing-masing, diharapkan setelah login mengganti 
passwordnya.

2. Untuk mahasiswa Strata Satu (S1) paling rendah sedang duduk pada semester 2 dan paling tinggi duduk pada 
semester 8 dan untuk Diploma 3 (D3) paling tinggi sedang duduk di semester 6;

3. Foto Copy KTM;
4. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain dari Fakultas;
5. Foto Copy kartu Keluarga;
6. Foto Copy transkrip nilai IPK paling rendah 2,50 yang disyahkan oleh pimpinan Fakultas;
7. Surat keterangan penghasilan orang tua dari RT/RW atau kelurahan tempat tinggal orang tua;
8. Foto Copy Rekening Tabungan BNI atas nama sendiri.

Catatan:

1. Untuk mengisi biodata mahasiswa harap diisi dengan data yang benar
2. Pendaftaran Online Beasiswa Terakhir tanggal 20 Maret 2013
3. Untuk persyaratan lainnya mohon dipersiapkan sambil menunggu informasi tahap selanjutnya dengan memantau 

status beasiswa pada website beasiswaur.com

For more information please visit our website: http://scholarshipsbank.com/beasiswa-ppa-bbm-universitas-riau/
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