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Persyaratan mendapat beasiswa:
1. Beasiswa diberikan kepada siswa SMA/SMK binaan Program Ayo Sekolah Ayo
Kuliah (ASAK) dari paroki Jabodetabek. Persyaratan yang harus diserahkan dari
ASAK sebagai berikut:
a. Surat keterangan dari ASAK Paroki dan mendapat rekomendasi dari Pastor
Paroki pengirim.
b. Bukti dana yang pernah diterima selama menjadi binaan ASAK Paroki di
SMA/SMK.
c. Surat permohonan yang ditulis anak asuh ASAK/ortu/wali ditujukan kepada
Kepala Kantor Beasiswa Atma Jaya.
d. Formulir B1 dan B2 ASAK yang diisi lengkap. (Lampiran Akte Lahir anak, Surat
Baptis anak, KK Paroki, KTP orangtua, Foto, Surat Keterangan/Kartu SPP dari
sekolah, Rapor).
e. Foto-foto pendukung kondisi rumah.
2. Siswa beragama Katolik. Lampirkan fotokopi surat baptis dan riwayat hidup keluarga
(nama ayah, nama ibu, alamat, pendidikan dan pekerjaan orang tua serta
keterangan penghasilan dari perusahaan/tempat kerja atau wirausaha (lampirkan
KK).
3. Mendapat rekomendasi dari kepala sekolah/guru BP mengenai kepribadian baik jiwa
kepemimpinan, aktif organisasi serta prestasi yang dicapai (lampirkan bukti
pendukung).
4. Surat permohonan beasiswa ASAK PLUS PGSD dari Yayasan pengirim dan
disebutkan akan diangkat menjadi guru di Yayasan tersebut setelah siswa lulus
sarjana.
5. Merupakan lulusan Ujian Nasional tahun 2017/2016/2015
6. Menyerahkan riwayat hidup (CV) terbaru.
7. Tidak mempunyai saudara kandung sebagai penerima beasiswa Atma Jaya dan
masih sebagai mahasiswa aktif (dilampirkan surat pernyataan dari siswa atau orang
tua).
8. Pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar.
9. Fotokopi akta kelahiran sebanyak 1 lembar.
10. Lulus seleksi masuk Unika Atma Jaya dengan nilai yang dipersyaratkan oleh
beasiswa ASAK PLUS PGSD.
11. Lulus wawancara khusus untuk penerima beasiswa.
Sebelum mendaftar tes masuk, siswa harus menyerahkan dokumen No. 1 s/d 9 ke
Kantor Beasiswa untuk diteliti kelengkapannya. Bila sudah lengkap akan mendapat
persetujuan mendaftar tes masuk (bila tidak lengkap tidak akan diproses).
Prosedur Pendaftaran
1. Melakukan pendaftaran tes masuk Penerimaan Mahasiswa Baru secara offline
dengan datang ke Bagian Admisi, tanggal 9 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017
dengan melampirkan rekomendasi dari Yayasan pengirim dan persetujuan
pendaftaran dari Kantor Beasiswa Atma Jaya.

2. Formulir pendaftaran yang sudah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan dan
dokumen di atas dapat dikembalikan ke Bagian Admisi mulai 10 Januari 2017 s/d
14 Januari 2017.
3. Mengikuti tes masuk Unika Atma Jaya pada hari Minggu, 15 Januari 2017.
4. Bagi yang dinyatakan lulus tes sebagai penerima beasiswa ASAK Plus akan
dihubungi tanggal 20 Januari 2017 untuk wawancara tanggal 24 Januari 2017.
5. Pengumuman kelulusan beasiswa tanggal 2 Februari 2017.
6. Melakukan konfirmasi dan pendaftaran pada tanggal 2 Februari s/d 4 Februari
2017.
Bentuk Pemberian Beasiswa
1. Pembebasan biaya sumbangan dan pengembangan pendidikan (SPP).
2. Pembebasan biaya kuliah per SKS (Satuan Kredit Semester).
3. Pembebasan biaya kuliah pokok per semester.
4. Pembebasan biaya IKM, pendaftaran dan biaya pengenalan kampus.
5. Pembebasan biaya sampai lulus yaitu selama 8 semester, kecuali semester padat.
Kewajiban Penerima Beasiswa
1. Memperoleh nilai IPK minimum 3,00. Apabila IPK kurang dari 3,00 maka beasiswa
akan dihentikan.
2. Mengikuti program dan kegiatan yang diwajibkan.
3. Menandatangani surat pernyataan yang diwajibkan dan kesediaan magang.
4. Menyelesaikan studi tepat waktu (8 semester).
Ikatan Dinas
1. Setelah selesai masa studi, penerima beasiswa wajib menjalani ikatan dinas selama
N+2, sekitar 6 tahun.
2. Pelaksanaan ikatan dinas di sekolah yang ditunjuk oleh Yayasan Pengirim.

