1. Surat pernyataanpertanggung jawaban
pembiayaan bisa dibuat oleh orang
tua/suami/istri/wali/pihak sponsor dan/atau
peserta sendiri tergantung siapa yang
menanggung biayanya
2. Surat dari Sponsor/beasiswa format dan
redaksional diserahkan kepada masing2
instansi
3. Surat Pembiayaan harus menggunakan
materai 6000

SURAT KETERANGAN SUMBER PEMBIAYAAN

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

:
: Pekerjaan

: Golongan

:

Adalah Orang Tua / Wali / Suami / Istri dari peserta seleksi Program Pendidikan
Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atas nama :
Nama

:

Program studi pilihan

:

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Apabila peserta seleksi diatas dinyatakan lulus dan diterima, maka saya
bersedia dan sanggup

membayar

biaya

pendidikan tepat waktu sesuai

ketentuan Universitas Brawijaya.
2. Apabila peserta seleksi diatas adalah penerima atau calon penerima beasiswa,
maka saya bersedia membayar biaya pendidikan secara mandiri sesuai dengan
jadwal yang ditentukan jika proses pendaftaran beasiswanya dinyatakan gagal
atau dihentikan proses pemberian bantuan dana dari lembaga pemberi beasiswa
atau jika dana bantuan beasiswa belum turun saat periode pembayaran yang
ditentukan.
Demikian, pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dari pihak
manapun dan akan saya penuhi sesuai dengan yang saya nyatakan.

Mengetahui,

Ttd
(Nama Peserta Seleksi)

Malang,

Materai

ttd

(Nama Pembuat Pernyataan)
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Dengan hormat,
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:
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Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Apabila saya dinyatakan lulus dan diterima, maka saya bersedia dan sanggup
membayar biaya pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya;
2. Apabila saya adalah penerima atau calon penerima beasiswa, maka saya
bersedia membayar biaya pendidikan secara mandiri sesuai dengan jadwal yang
ditentukan jika proses pendaftaran beasiswanya dinyatakan gagal atau dihentikan
proses pemberian bantuan dana dari lembaga pemberi beasiswa atau jika dana
bantuan beasiswa belum turun saat periode pembayaran yang ditentukan.
Demikian, pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dari
pihak manapun dan akan saya penuhi sesuai dengan yang saya nyatakan.

Malang,

Materai

ttd

(Nama Peserta Seleksi)

