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Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung prestasi mahasiswa
melalui Kompetisi Pilmapres Nasional, maka akan dilaksanakan seleksi dan pembekalan
kandidat Mawapres FKIP 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap seluruh
Kaprodi Program Sarjana dapat merekomendasikan dua mahasiswa berprestasi yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Mahasiswa aktif program Sarjana, maksimal semester VI
Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2021
Memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris
Diutamakan memiliki portofolio capaian prestasi unggulan yang meliputi:
a. Kejuaraan dalam bidang penalaran, olahraga, kesenian, keagamaan, atau sejenisnya.
b. Kegiatan di luar kampus sebagai pembicara, pelatih, juri, moderator, atau sejenisnya.
c. Penghargaan atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi yang memberikan dampak
positif bagi lingkungan (misalnya penghargaan berupa HaKI).
d. Karir organisasi kemahasiswaan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara,
atau satu tingkat di bawah pengurus harian.
e. Hasil karya berupa buku berISBN, artikel ilmiah yang sudah diterbitkan, karya seni,
karya desain, temuan model, aplikasi komputer, produk inovatif, atau sejenisnya.
f. Kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pemrakarsa, koordinator, atau peserta.
g. Capaian di bidang wirausaha.
Kami mohon Bapak/Ibu Kaprodi dapat merekomendasikan dan mengarahkan mahasiswa
terpilih untuk mengikuti seleksi Mawapres tingkat Fakultas dengan mengisi form
pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan Pilmapres FKIP 2021 melalui tautan
berikut ini: http://gg.gg/PilmapresFKIP2021 paling lambat 5 Mei 2021.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima
kasih.
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