REKRUTMEN MAHASISWA BARU

PENGERTIAN:
Kegiatan yang dilakukan oleh STAK Teruna Bhakti Yogyakarta untuk mempromosikan program
studi yang dimilikinya dalam menjaring dan memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan
berdedikasi tinggi sehingga proses belajar mengajar terlaksana secara berkelanjutan pada setiap
tahun.
BATASAN DAN PERSYARATAN:
1. Sistem rekrutmen mahasiswa baru termuat dalam buku Peraturan dan Kurikulum Program
Studi Sarjana dan Pascasarjana.
2. Untuk pendaftaran Program Studi Magister PAK dan Teologi, calon peserta harus memiliki
ijazah S1 PAK dan Teologi. Sedangkan bagi calon peserta yang mengambil Program Studi
Doktoral Teologi, memiliki ijazah S1 PAK & Teologi dan S2 PAK & Teologi.
3. Calon mahasiswa wajib melengkapi prosedur administrasi, mengikuti seleksi ujian masuk,
dan registrasi ulang. Jika mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang, maka dianggap
mengundurkan diri.
4. Calon mahasiswa dinyatakan LULUS dan TIDAK LULUS berdasarkan hasil ujian tertulis
dan psikotest dengan nilai minimal B dan memiliki IPK 3,00 untuk S2 dan minimal 3,3 untuk
S3.
5. Jika calon dinyatakan tidak lulus maka diberikan kesempatan mengulang ujian masuk
kembali sebanyak 1 (satu) kali.
6. Calon mahasiswa wajib mengumpulkan sertifikat TOEFL , baik nasional maupun
internasional, dengan skor minimal 450 untuk S1; 450 untuk S2 dan 500 untuk S3
7. Mahasiswa hanya diperkenankan mengambil 1 (satu) konsentrasi.
8. Bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi biblika, wajib mengikuti Ujian masuk bahasa
Ibrani dan bahasa Yunani.

MEKANIMSE:
1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk
membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Panitia tersebut bertugas untuk menyebarkan informasi mengenai STAK Teruna Bhakti
Yogyakarta ke masyarakat luar.
3. Calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran mengisi formulir pendaftaran dan
melengkapinya dengan rekomendasi dan surat pengantar dari gereja (sinode) atau institusi
pengutus, pernyataan jaminan pembiayaan studi, ijazah dan transkrip nilai akademik S1 PAK
& Teologi jika ingin mengambil program studi magister, atau S1 dan S2 PAK & Teologi jika
ingin mengambil program studi doktoral, dan surat keterangan dari dokter.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor sesuai
ketentuan STAK Teruna Bhakti Yogyakarta dan melakukan pendaftaran ulang di bagian
akademik pascasarjana.
5. Mahasiswa yang tidak lulus ujian masuk diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk
mengulang ujian masuk.

PENDANAAN:
Komponen pendanaan didapat dari:
1. STAK Teruna Bhakti Yogyakarta
2. Biaya Ujian Masuk Mahasiswa

PENUTUP:
Rekrutmen mahasiswa baru harus dilakukan dan menjadi penting untuk keberlanjutan program
studi Sarjana dan Pasca Sarjana.
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