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Dengan hormat kami beritahukao bahwa PT Mandala Multifinanc€, Tt'k akan

mern'be.ikan beasis*u kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memiliki prestasi

akademik yang baik dengan besaran Rp 2.000.000.- per bulan selama I s€mestet

Persyaratan pengajuan beasiswa adalah sebagai berikut:

a) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi semester VII

b) IPK Minimal 3.00 dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai

c) Aktifmengikuti organisasi baik di dalam maupun di luar kampus

d) Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain

e) Mengisi formulir pendaftaran

t) Melampirkan foto copy KTM, KTP & kartu keluarga

g) Melampirkan I buah pas lbto ber$'ama ukuran 4 x 6 cm

h) Bersedia menjalani ikatan dims selama 30 (tiga puluh) bulan

ii Mengisi formulir pendaftamn dan sural pemyataan penerima beasiswa (bisa di

download di web zondalafinance.com/carecr \
j) Untuk form pendaftaran dan Surat Pemyataan silahkan di email ke
"'beasiswa@mantialalinance.comdengansubject:Beasiswa-[fakultas]-[namakampus]

Sehubungan dengan itu mohon bantuan untuk menginformasikan kepada mahasiswa di

unit Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara. kami mengucapkan terimakasih'

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Universitas Gadjah Mada

Tembusan :

Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan

di lingkungan Universitas Gadjah Mada
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Dircktur Kemahasiswaan

M.Sc.
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Beasiswa Mandala Finance adalah pemberian bantuan
keuangan dari PT Mandala Multifinance, Tbk kepada
kepada Mahasiswa / Mahasiswi dari kampus Negeri

(PTN) / Swasta (pTS)tingkat akhir.

I Sedang menempuh pendidikan SL I D4 dari
PTN /PTS yang akan menyelesaikan mata
pelajaran semester Vlll / Semester Terakhir
dari semua disiplin ilmu.
IPK minimum 3.00 /4.00 pada semester Vl/Vl
Aktif mengikuti organisasi baik di dalam
kampus maupun di luar kampus.
Tidak sedang menerima beasiswa dari instansl
la in
Mengisi form pendaftarn yang sudah
disediakan atau Online di
www. ma ndalafi na nce.com/career/MSP
Bersedia mengikuti proses seleksi
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