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Lampiran : I (satu) set berkas
Hal : Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2017

Kepada Yth.: L Para Dekan

Malang, 6 Desember 2016

2. Para Pembantu Dekan III
3. Para Ketua Jurusan/Ka. Prodi
Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi

akademik dan kegiatan ko-ekstrakurikuler, maka Bio Kemahasiswaan pada tahu 2017

kembali akan menyelenggarakan pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat

Universitas Muhammadiyah Malang, dengan penjelasan sebagai berikut.
l. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa UMM dengan status mahasiswa strata satu (S- I ) dan

saat ini maksimal duduk di semester VIII, dan belum dinyatakan lulus serta berusia tidak

lebih dari 23 tahun pada tanggal I Januari 201 7.

2. Aspek penilaian meliputi prestasi akademili, karya tulis ilmiah, prestasi/kemsmpusn
yang diunggulkan, bahasa Inggris, dan Kepribadian.

3. Penulisan karya tulis mengacu Pedoman umum Pemilihan Mawapres UMM tahun 2017.

4. Mengisi formulir daftar prestasi/kemampuan yang diunggulkan. seperti terlampir.

5. Kelengkapan berkas peserta melampirkan :

Formulir Pendaftaran Mawapres Tingkat UMM tahun 201 7 (form Lampiran l)
Daftar rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (lP seluruh mata kuliah yang lulus) rata-

rata minimal 3,00 (tiga koma nol) sebanyak I (satu) lembar (form Lampiran 2)

Transkrip nilai minimal 3,00 dan foto copy KTM masing-masing I (satu) lembar

Daftar riwayat hidup (form Lampiran 3)
Daltar prestasi/kemampuan yang diunggulkan serta dokumen pendukungnya (tr ampiran 1)

Karya tulis ilmiah ditulis dalam bahasa lndonesia baku beserta ringkasan (bukan

Abstrak) menyatu pada karya tulis.
g. Ringkasan (bukan Abstrak) karya ilmiah terdiri dari 500 - 700 kata ditulis dalam

bahasa Inggris padr lcmbar terpisah.
h. pasfoto bir*ama pakai jas almamater ukuran 4 x 6 cnr scbanyak I (satu) lenrbar

ditempel menyatu dengan daftar riwayat hidup'
Seluruh Lerkas disampaikan kepada: Panitia Seleksi MAWAPRES 2017 Tingkat
(Jniversitas Muhammadiyah Malang, d/a Ragian Penalaran lliro Kemahasiswaan IIMM
Kampus III Gedung Student Center Lantai I Jl. Raya Tlogomas 246 Malang e!!gg
lambat tanssal 20 Februlri 2017.

O. @ Mawapres Tingkat Universitas Muhammadiyah Malang

pada 23 Februari 2016. Finalis akan diundang/dihubtmgi Panitia untuk

mempresentasikan karya tulisnya dalam bentuk powerpoint dan interview pada tanggal 25

Februeri 2016.
7. Panitia akan menetapkan 5 (ima) orang, peringkat I, II, III, Harapan I dan Halapan II

Tingkat Universitas Muhammadiyah Malang akan mendapatkan rcwardlpet$tugaan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama kami ucapkan terima kasih.
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PENGUMUMAN
Nomor: e.S.at rlo /ilAWA-Umt/X[/2016

SELEKS| MAHASTSWA BERPRESTAST (MAWAPRES) 201 7
TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMi,IADIYAH MALANG

Seleksi l\rahesiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat universitas Muhammadiyah Malang tahun 20.17
dengan ketentuan kelengkapan berkas sebagai berikut:

. Terdaftar sebagai mahasiswa UMM dengan slatus mahasiswa skata satu (s'l) dan saat ini
maksimal duduk di semester Vlll, dan belum dinyatakan lulus sena berusia tidak lebih dari 23 tahun
pada tanggal 1 Januari 2017.

o Mangisi formulir pendaftaran (Lamplran 1) serta melampirkan foto mpy KTM (1 lembar);
. Melampirkan daffar rekapitrlasi lndeks Prestasi Kumulatil (lP seluruh mata kuliah yang lulus) rata-rata

I,.!iT9f3,99 (tiga koma nol) sebanyak I (satu) lembar (fun Lanplran 2, besena Trans-krip nitii minimar
IPK 3,00 (1 hmbaO;

' Daftar riwayat hidup (Lampiran 3) dan dilampirkan photo berwama pakai jas almamater ukuran 4 x
6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;

. Mengisi/mencetak formulir daftar prestasi / kemampuan yang diunggulkan serta dokumen
pendukungnya (f9to mpy sertifikaupiagam/sK), semua salinan bukti kegiatan penunjang harus
dilampirkan dan disusun secara berurutan sesuai dengan urutan dari isi kegiatan. (t-ampirai l)

' Membuat Karya Tulis ditulis dalam bahasa lndonesia baku sesuai dengan Panduan Karya Tulis
llmiah Mawapres UMM 2017 rangkap dua (dua) dijilid mika putih dengan Tema "lptek dan
lnovasl untuk Daya Salng Bangsa,.

' Membuat ringkasan (bukan abslraksi) terdiri dari 5OO - 700 kata ditulis dengan spasi 1 ukuran 44
font tr'mes now rcman 12, dalam bahasa lndonesia (disatukan dengan buku karya tulis) berisi latar
belakang, tujuan, metode, analisis-sintesis, simpulan dan rekomendasi.

. Monyerahkan ringkasan (bukan abstraksi) karya lulis dengan bahasa lnggris yang lerpisah dari
dokumen karya tulis tediri dari 500 - 700 kata ditulis spasi i,5 ukuran Rl ront trmes ner rcman 12,
rangkap 2 (dua).

. Pendaftaran paling lambat tanggal 20 Februari 2017, pengumpulan berkas diserahkan ke
sekretariat panitia seleksi MAWAPRES Tahun 2017 Tingkat universitas, Bagian penalaran
Biro Kemahasiswaan UMM Gedung student center Lantai lJt. Raya Tlogomas 246
Malang

o fspek penilaian meliputi :lP Kumulatif, Karya Tulis llmiah, Data prestasi/Kemampuan yang
Diunggulkan, Bahasa Inggris (Writing and Speaking), dan Kepribadian.

. Seleksi awal dilakukan berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan umum.

. Panitia akan menentukan finalis Mawapres Tingkat universitas Muhammadiyah Malang pada 23
Februari 2{!16. Finalis akan diundang/dihubungi Panilia untuk mempressnlesikan karya tulisnya datam
bentuk porverpoint dan inlerview pada tarEgal 25 Februad mi6.

o Mawapres peringkat l, ll, lll, Harapan ldan Harapan ll ringkat universitas Muhammadiyah Malang
akan mendapa[<an /Bwardlpenghargaan.

6 Desember 2016


