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FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA 
Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Olimpiade Sains Internasional (OSI) 

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 

 

Kepada Yth. Rektor 

Up. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan 

Universitas Kristen Petra 

Dengan hormat, 

Bersama ini saya dengan keterangan di bawah ini, mengajukan permohonan beasiswa OSN/OSI. Sebagai 

pertimbangan saya lampirkan berkas-berkas yang diperlukan. 

 
Nama calon (lengkap)   :    

Prodi / Program pilihan :    

Alamat :  

Telepon :  

HP :    

Asal SMA/SMK :    

 
Prestasi yang pernah diraih : 

1. Event & tahun :  

Tempat penyelenggaraan        :                                                                                                       

Prestasi :    

(lampirkan copy Sertifikat / bukti pemenang OSN atau OSI) 
2. Event & tahun :  

Tempat penyelenggaraan        :                                                                                                       
Prestasi :    

(lampirkan copy Sertifikat / bukti pemenang OSN atau OSI) 

 

3. Event & tahun :  

Tempat penyelenggaraan        :                                                                                                       

Prestasi :    

(lampirkan copy Sertifikat / bukti pemenang OSN atau OSI) 

“Saya menyadari bahwa data dan lampiran yang kami berikan adalah benar. Apabila dikemudian ternyata 

data dan lampiran yang kami berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi pencabutan hak 

sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra. Keputusan persetujuan permohonan beasiswa ini sepenuhnya 
menjadi wewenang Universitas Kristen Petra. yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat. “ 

 
Mengetahui, 

 
………………., …………………..…. 20..... 

Orang tua calon mahasiswa, Calon, 

  

 

 
………………………………… 

 
………..……………………..…. 

Tanda tangan & nama terang Tanda tangan & nama terang 
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SURAT PERNYATAAN PENERIMA BEASISWA 

Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Olimpiade Sains Internasional (OSI) 

Yang bertandatangan di bawah ini saya : 

Nama Mahasiswa : ____________________________________________________________________________ 

No.Ujian / NRP : ____________________________________________________________________________ 

Program Study/Program : ____________________________________________________________________________ 

Sebagai penerima Beasiswa OSN/OSI menyatakan bersedia mentaati peraturan di bawah ini serta ketentuan/peraturan Universitas 

Kristen Petra lain yang berlaku. 
 

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. 
 

Apabila saya tidak memenuhi Pernyataan ini maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
tidak menuntut apapun dari Universitas Kristen Petra. 
 

………………….., ………………….. 20…. 

Mengetahui, 

Orang tua/wali, Calon, 

 
 

_________________________________ ________________________________ 

tanda tangan, nama terang tanda tangan, nama terang 

 

PERATURAN BEASISWA OSN / OSI 

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 
(Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019) 

 

1. Beasiswa yang diterimakan dengan kriteria prestasi : 

1.1. Tingkat Internasional dan Nasional : Bebas Uang Sumbangan Masuk (USM) sebesar 100%; Bebas Uang Sumbangan Penyelenggaraan 
Pendidikan (USPP) sebesar 100%; dan Bebas Uang Pendaftaran Rencana Studi (UPRS) sebesar 100%. 

1.2. Tingkat Provinsi : Bebas Uang Sumbangan Masuk (USM) sebesar 75%; Bebas Uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (USPP) 
sebesar 50%; dan Bebas Uang Pendaftaran Rencana Studi (UPRS) sebesar 50%. 

1.3. Tingkat Kota/Kabupaten : Bebas Uang Sumbangan Masuk (USM) sebesar 50% dan Bebas Uang Sumbangan Penyelenggaraan 
Pendidikan (USPP) sebesar 50%. 

2. Syarat-syarat Umum : 
2.1. Sebagai mahasiswa aktif dengan beban studi minimal 12 sks, sesuai data setelah PRS II; 
2.2. Berkelakuan baik; 
2.3. Tidak menikah; 
2.4. Tidak berpenghasilan tetap; 
2.5. Tidak sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi lain; 
2.6. Belum atau tidak sedang mendapat beasiswa dalam bentuk lain di dalam lingkungan Universitas Kristen Petra, maupun pihak- pihak 

lain; 

2.7. Tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan Universitas dan ketentuan hukum yang berlaku; 
2.8. Bersedia mengikuti pembinaan Mahasiswa Penerima Beasiswa; 
2.9. Bersedia mematuhi seluruh peraturan Universitas Kristen Petra dan memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan beasiswa yang 

diterima. 

3. Syarat-syarat Khusus : 
3.1. Mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 3,50. 
3.2. Penerima beasiswa wajib mengikuti dan mengembangkan kemampuannya dalam kegiatan ilmiah dibidang ilmunya dalam kegiatan 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) / Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS), ON-MIPA, dan mengikuti lomba-

lomba sejenis yang diadakan oleh institusi/instansi lain; 
3.3. Bila dibutuhkan, bersedia untuk membantu proses pembelajaran di Universitas Kristen Petra baik sebagai asisten dosen maupun tutor; 

3.4. Wajib menyelesaikan studi dan tidak diperkenankan mengambil cuti tanpa alasan yang jelas. 
4. Lamanya Beasiswa yang diberikan : 

4.1. Untuk S-1, diberikan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) semester perkuliahan aktif, dengan evaluasi Indeks Prestasi setiap semester. 
5. Penghentian Beasiswa : 

5.1. Batas masa pemberian beasiswa telah berakhir berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
5.2. Penerima beasiswa meninggal dunia; 
5.3. Penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa karena sesuatu alasan yang dapat diterima dengan baik oleh Universitas; 
5.4. Penerima beasiswa pindah/transfer Program Studi/Program. 

6. Sanksi : 
6.1. Terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 dan amandemennya, atau terlibat dalam kegiatan makar yang menentang negara atau pemerintah yang sah; 

6.2. Terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
6.3. Memberikan keterangan/bukti yang palsu; 
6.4. Mencemarkan nama baik Universitas; 
6.5. Mendapat peringatan karena melanggar Tata Tertib Universitas; 

6.6. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang sah; 
6.7. Tidak memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus beasiswa yang diatur dalam peraturan ini. 
6.8. Apabila penerima beasiswa melanggar seluruh ketentuan tersebut di atas yang mengakibatkan diberhentikan sebagai mahasiswa / tidak 

dapat menyelesaikan studinya di Universitas Kristen Petra dan atau mengundurkan diri kecuali karena alasan tertentu yang dapat 
diterima dengan baik oleh Universitas, maka penerima beasiswa diwajibkan mengembalikan sekurang-kurangnya sejumlah beasiswa 
yang telah diberikan oleh Universitas. 

7. Lain –lain 
7.1. Pemberian beasiswa ini tidak berlaku untuk untuk biaya studi semester antara/semester pendek. 

Materai 6000 
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