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Beasiswa
Untuk memacu prestasi dan menunjang kelancaran studi para mahasiswanya, UBAYA memberikan penghargaan dengan kriteria
tertentu. Penghargaan tersebut terbagi dalam penghargaan non-beasiswa dan beasiswa.
Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Utama diberikan setahun sekali kepada 1 mahasiswa dari seluruh jumlah mahasiswa yang ada.
Penghargaan Karya Widya Utama diberikan sekali setahun kepada mahasiswa perorangan maupun kelompok yang berprestasi dalam
olahraga dan seni. Penghargaan Prestasi Olahraga Kemahasiswaan diberikan sekali setahun kepada organisasi kemahasiswaan yang
telah melakukan kegiatan terbaik.
Bila calon penerima Beasiswa Prestasi Mahasiswa Baru dipilih dari kalangan mahasiswa baru yang berprestasi akademik terbaik
dari hasil Ujian Saringan Masuk (USM), calon penerima Beasiswa Prestasi Kurikuler dipilih dari mahasiswa yang mempunyai
prestasi akademik tertinggi serta aktif melakukan kegiatan akademik pada semester tahun akademik yang bersangkutan. Sedangkan
Beasiswa Prestasi Aktivis diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik cukup baik dan prestasi kegiatan
ekstra-kurikuler yang tinggi pada semester yang bersangkutan. Mahasiswa yang mempunyai prestasi olahraga dan seni tingkat
nasional dan internasional pada semester tahun akademik yang bersangkutan berpeluang menerima Beasiswa Prestasi Olahraga
&amp; Seni.
Di samping itu, dengan bersandarkan pada rasa kemanusiaan dan penghargaan, UBAYA memberikan beasiswa pada golongan yang
tidak mampu dan anak-anak karyawan universitas. Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi sosial-ekonominya perlu ditunjang,
mahasiswa UBAYA yang mempunyai prestasi akademik tertentu dapat menerima Beasiswa Simpati (Sosial-Ekonomi) agar dapat
menyelesaikan studinya pada semester yang bersangkutan. Para mahasiswa putra-putri karyawan tetap UBAYA pun menerima
Beasiswa Putra-Putri Karyawan Tetap.
Selain beasiswa-beasiswa di atas, tersedia beasiswa dari pemerintah, yaitu Beasiswa Supersemar, Beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik, Beasiswa Belajar Mahasiswa, Beasiswa Korban Kerusuhan dan Beasiswa Student's Grant. Mahasiswa yang berhak
menerimanya dipilih dari mereka yang memiliki prestasi akademik tertentu dan ditunjang oleh kegiatan ekstra-kurikuler yang tinggi.
Beasiswa lain, yang sifatnya tidak terikat, berasal dari partisipasi masyarakat, seperti PT Kuda Laut, Yayasan Salim, Asuransi
Ramayana, Asuransi Bumi Asih, Alumni, Telkom dan Yayasan Adi Jasa.
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