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Tem busa n:
Koordinator Kopert is Wi layah Vl sebagai laporan.

t i irAR 21113,

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  Swasta

di  l ingkungan Kopert is Wl layah Vl

Jawa Tengah

Menindaklanjut i  surat  kami Nomor :  L58/K6/KL1201,3 tanggal  5 Februar i  2013 per ihal

sebagaimana tersebut pada pokok surat ,  dengan hormat kami sampaikan bahwa jadwal

kegiatan pada Pemil ihan Diktendik dan Mahasiswa berprestasi  t ingkat Kopert is Wi layah Vl
Tahun 2013 sebaga ima na ter lampir .

Sehubungan dengan hal tersebut,  kami mohon peran serta Saudara untuk mengir imkan peserta
pemil ihan berprestasi  d imaksud {dosen, ketua program studi ,  tenaga laboran, tenaga
administrasi  akademik,  pengelola keuangan, pustakawan, serta mahasiswa) untuk di  seleksi
Tingkat Kopert is,  dan selanjutnya Pemenang l , l l  dan l l l  T ingkat Kopert is berhak maju ke Tingkat
Nasional .

Adapun persyaratan peserta kegiatan dimaksud mengacu pada Buku Pedoman yang dapat di
unduh melalui  Websi te:www.kopert is6.or. id atau www.d ikt i .po.  id,  selanjutnya seluruh berkas
beserta lampirannya dibuat rangkap 3 (tiga), khusus Dosen Berprestasi cukup 1
berkas/dokumen berupa hardcopy di j i l id dengan cover (sesuoi  buku pedomon) diber i  nomor
urut  halaman dan daftar is i  dan softcopy dik i r im kepada Koordinator Kopert is Wi layah Vl .  Hasi l
Desk Evaluasi  dan Final is akan diumumkan melalui  Websi te :www.kopert is6.or. id sesuai  dengan
jadwal.

Atas perhat ian dan ker jasama yang baik kami ucapkan ter ima kasih.
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