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2. Para Pembantu Dekan III
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Ddallt rangka membeHkan penghargaan kepada mahasiswa yang tdah mencapd prestasi

akademik dan kcgiatan ko‐ ckstrakutikuler,maka Biro Kcmahasiswaan pada tahun 2016

kcmbdi akan menyclenggarakan pemilihan Mahasiswa Berprestasi(Mawaprcs)Tingkat

U五vetttas Muha― adiyah Mdang,dengan pettelasan sebtt beHkut.

1.Peserta mahasiswa delegasi mewakili Jurun;masing‐ masing bisa diwakili 2(duab Orang

2.Terdabr sebagal mahasiswa UNIM dengan status mahasiswa Strata Satu(S‐ 1)dan saat

ini makshal duduk di semester VIII,dan beluln dinyatakan lulus sett berllsh idak lebih

dari 23 tahun pada tanggal l Januan 2016.

3.Aspek penilatan meliputi prestasi akndemik・ Lmrya tulis lmiah,Prestasi/kemampuan

yang diungguLan,bahas,Inggm,dan Kep」 badian.

4.Penulisanし呼atulis mengacu Pedoman Umurn Pemilihan Mawapres UMM tahun 2016.

5。 McmSifo・Шultt daMr prestasυ lcm岬 11'n yang dlunggulkan,seperti terlampir.

6,,“n」響 an“rkas pese■ mllamp"b:
a Follllulir PendaMran Mawapres Tingkat UMM tahm 2016い ,mLα
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b.DaLr rekapitulasi hdeks Prestasi K― ulatif(P sCluruh mata kuliah yang lulusl rata

rata minlma1 3,00 ctiga kOnla nol)sebanyak l(satu)lCmbarの "Zα
“

P:""〃

c.Tmttp nilai minima13,00 dan foto∞ py K羽M masin,masing l(satul lembar

d.DaLr Hwayat hidup働 ′
"二`"り`ra″

砂
o Dabr prestasi/kemalnpuan yang diunggulhn se山 ュdokumen pendukungnya rLampξ、 り

l Karya tulk ibiah atulis dalam bahasa hdOnesia baku bese血 血 gkasan(b遺m
AbstrakD menyatu pada karya tulis.

g.Ringkan Oukan Abstraky tta ihiah terdiri dari 500-700 kata ditulis dalaln
bahasa lnggns pada lelnbar terplsah.

L Pasfoto bepama pakai jas almamater― n4x6cm sebanyak l(Satul Lmbar

ditempel menyan dmgan daLrriw電
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Selumh berkas disampaikan kepada: P

器:穏鴇呪置喘W器瘍 11謝昴見朧
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7.置認竃置篭獣舞憲鍔誌.響I嚇
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i記螢i醐認写黒』獣鴇b」よ喘Muhalmadiyah M」ang pada 31 Maret

unt nlempFsentasbn ktta tulisnya ddam"ntt powerpoi正 dan intewiew pada

tangga1 2 Apri1 2016.

8.Panitia akan menetapkan 5′
j爾

り orang,peHnght I,H,Ⅲ ,Harapan l dan Harapan II

Tingkat Universitas Mb―adiyah Malang akan mendapatkan″ waralpenghargaan

Nomor : E.S.al 36 n{AWA-UMlv{/IV20l6
Iampiran :l (satu) berkas
Hal : Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2016

Kepada Yth.: 1. Para Dekan

Malang, 12 Februari 2016

Demikian kami Salnp“kan dan atas perhatian sett k可 彎
ucapkan terima kasih.

W'as sulumu' aluikum wr. w b.

TembrcanYth.:
,1. Bapak Rektor (sebagoi laPoran)

2. Pembantu Rektor I dan II
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PENGUMUMAN
Nomor: E.s.a, 36 /tAWA-UXtmIU20t6

SELEKS| MAHASTSWA BERPRESTAST (MAWAPRES) 201 6
TINGKAT UN]VERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Selelai Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016
dengan ketentuan kelengkapan berkas sebagai berikut :

o Terdaftar sebagai mahasiswa UMM dengan status mahasiswa Strata Satu (Sl) dan saat ini

maksimal duduk di semester Vlll, dan belum dinyatakan lulus serta berusia tidak lebih dari 23 tahun
pada tanggat 1 Januari 2016.

o Mangisi formulir pendaftaran (Lampiran l) serta melampirkan foto copy KfM (1 lembar);

. ltlelampirkan daftar rekapitulasi lndeks Prcstasi Kumulatif (lP seluruh mata kuliah yang lulus) ratarab
minimal 3,00 (tiga koma nol) sebanyak 1 (satu) lembar (fum Lanphan 2) beserta Transkrip nilai minimal

IPK 3,m (1 hnbar)i

. Daftar riwayat hidup (Lampiran 3) dan dilampirkan photo beruama pakaijas almamater ukuran 4 x

6 cm sebanyak I (satu) lembar;

. Mengisi formulir daflar prestasi / kemampuan yang diunggulkan serta dokumen pendukungnya (foto

copy sertifikaUpiagam/SK), semua salinan bukti kegiatan penunjang harus dilampirkan dan disusun

secara berurutan sesuai dengan urutan dari isi kegiatan. (l-ampiran 4)

o Membuat Karya Tulis ditulis dalam bahasa lndonesia baku sesuai dengan Panduan Karya Tulis

llmiah Mawapres UMM 2016 rangkap dua (dua) dengan Tema 'Kemandirian dan
Kepribadian Bangsa'.

. Membuat ringkasan (bukan abstraksi) terdiri dari 500 - 700 kata ditulis dengan spasi 1 ukuran A4

lonl limes new roman '12, dalam bahasa lndonesia (disatukan dengan buku karya tulis) berisi latar

belakang, tujuan, metode, analisis.sintesis, simpulan dan rekomendasi.

r Menyerahkan ringkasan (bukan abstraksi) karya tulis dengan bahasa lnggris yang terpisah dari

dokumen karya fulis terdiri dari 500 - 700 kata ditulis spasi 1,5 ukuran A4 bnt Umes ner rcnan 12,

rangkap 2 (dua).

. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 Februali 2016 sampai tanggal 28 Maret 2016.
pengumpulan berkas diserahkan ke sekretalat panitia:

a

Seteksi MAWAPRES Tahun 2016 Tingkat Universitas dla Bagian Penalaran Biro
Kemahasiswaan tlMM Kampus ill Gedung Student Center Lantal I Jl. Raya
Tlogomas 216 Malang

Aspek penilaian meliputi : lP Kumulatif, krya Tulis llniah, Data ProsbsilKenampuan yang

Diunggulkan, Bahasa lnggis fflriting and Speaking), dan Kepribadian,

Seleksi awal dilakukan berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan umum.

Panitia akan menentukan 10 (sepuluh) finalis Mawapres Tingkat Universitas Muhammadiyah

Malang pada 30 Maret 20'16. Finalis akan diundang/dihubungi Panitia untuk mempresentasikan karya

tulisnya dalam bentuk powerpoint dan interview pda tanggal 2 April 2016.

Mawapres peringkat l, ll, lll, Harapan I dan Harapan ll Tingkqt.Universitas Muhammadiyah Malang

akan mendapatkan rerardlpenghargaan. _. 
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M€hngX2 Februari 20,16
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Panduan dan Formulir Pendaftaran
Seleksi Mawapres UMM 2016

dapat diunduh pada:

http://kemahasiswaan.umm.ac.id


