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Tentang 

Prinsip dan Ketentuan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa   

Melalui edaran ini, kami informasikan bahwa IT Del memberikan dukungan penuh bagi Mahasiswa 
yang membutuhkan bantuan pendanaan biaya pendidikan di IT Del. Berikut  kami sampaikan 
beberapa prinsip dan ketentuan bagi Mahasiswa penerima beasiswa:  

1. IT Del memastikan setiap Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, memperoleh kesempatan 
untuk mendapatkan beasiswa. 

2. Mahasiswa penerima beasiswa diharapkan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh 
IT Del atau instansi pemberi beasiswa lainnya.  

3. Secara khusus, Mahasiswa penerima beasiswa yang memiliki kewajiban jam karya wajib 
menyelesaikan jam karyanya. Jenis kegiatan jam karya yang dimaksud ditentukan oleh 
Lembaga Kemahasiswaan atau dapat diusulkan oleh Mahasiswa  dengan persetujuan 
Lembaga Kemahasiswaan.  

4. Mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa diizinkan melamar beasiswa lain dengan 
syarat bahwa baik beasiswa awal maupun beasiswa yang dilamar bukanlah beasiswa 
eksklusif. Beasiswa ekslusif adalah beasiswa yang penerimanya tidak diizinkan memperoleh 
beasiswa lain selain beasiswa tersebut. 

5. Mahasiswa memungkinkan mendaftarkan diri pada lebih dari satu beasiswa eksklusif pada 
saat yang bersamaan namun jika berhasil, Mahasiswa hanya diizinkan untuk memilih 
menerima salah satu dari beberapa beasiswa yang berhasil dimenangkannya.  

6. Beasiswa yang berasal dari lingkungan IT Del (misalnya beasiswa pretasi dari IT Del, 
beasiswa khusus untuk alumni SUD, atau beasiswa dari Ikatan Alumni) adalah beasiswa 
eksklusif. Penerima beasiswa ini diperkenankan untuk mendaftarkan diri pada beasiswa lain 
dengan alasan yang mendukung (misalnya karena besaran dana beasiswa lain yang lebih 
besar). Jika Mahasiswa berhasil mendapatkan beasiswa lain maka terhitung sejak 
Mahasiswa menerima beasiswa lain tersebut, penerimaan beasiswa dari lingkungan IT Del 
akan dihentikan serta mengembalikan dana beasiswa yang masih sempat diterima dari 
lingkungan IT Del sejak tanggal terhitung tersebut. 

Demikian Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan bersama.  
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