JALUR BEASISWA PRESTASI AKADEMIK (BPA)
Program ini akan memberikan beasiswa berupa bebas Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU) dan
SPP Tetap selama 4 tahun (8 semester) berturut-turut dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak
UAJY.
Seleksi akan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama berupa pernilaian berkas. Bagi calon mahasiswa
yang lolos seleksi tahap I akan mengikuti seleksi wawancara.

JADWAL PENERIMAAN BPA
PENDAFTARAN

PENGUMUMAN
Tahap I

WAWANCARA

PENGUMUMAN
FINAL

Pembayaran
Jaminan/Angs I

18 Jan' - 26 Mrt'21

15 Aprl'21

20 - 27 Aprl'21

29 Aprl'21

3 - 21 Mei'21

SYARAT PENDAFTARAN
1.

Terbuka untuk siswa SMA/SMK lulusan tahun 2021

2.

Selama kelas X dan XI menempati maksimal ranking 3 di kelasnya dengan melampirkan surat
keterangan ranking kelas X dan XI dari sekolah.

3.

Nilai Rapor kelas X dan XI minimal 80 dengan KKM untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia,
Matematika Umum, dan Bahasa Inggris. Melampirkan surat keterangan KKM tiap semester dari
sekolah apabila nilai KKM tidak tercantum di raport.

4.

Membuat tulisan singkat (maksimal 1500 karakter) tentang cita-cita terkait program studi yang
dipilih).

5.

Fotokopi bukti prestasi dalam bidang seni, olah raga, dan lain-lain (selama SMA) bila ada.

INFORMASI TAMBAHAN
1.

Terbuka untuk semua program studi termasuk Program Internasional.

2.

Program studi Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Industri, Informatika, dan Biologi hanya menerima
pendaftar dari jurusan IPA.

3.

Siswa SMK hanya diperkenankan mendaftar pada program studi sesuai jurusan di SMK.

4.

Bagi calon mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi Arsitektur harus mampu
mengidentifikasi dan membedakan warna.

5.

Calon mahasiswa yang diterima pada program studi Informatika sanggup membawa laptop
pribadi dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 dengan RAM 4 GB atau yang setara.

6.

Calon mahasiswa yang diterima pada program studi Sistem Informasi sanggup membawa
laptop pribadi dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 dengan RAM 2 GB atau yang setara.

7.

Khusus pendaftar program internasional akan dilihat kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagi
yang mempunyai nilai TOEFL dengan nilai minimal 450 atau yang setara (CBT 133; IBT 45;
IELTS; 4.0) untuk program studi Manajemen dan Akuntansi, dan nilai minimal 425 atau yang
setara (CBT 120; IBT 40; IELTS; 3.5) untuk program studi Teknik Sipil dan Teknik Industri. Bagi
yang tidak mempunyai maka akan dilakukan wawancara dalam bahasa Inggris

