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PESAT (Psikologi-Ekonomi_Sastra_

Arsi tek-Teknik Sipi l )  merupakan
seminar nasional yang diselenggarakan
oieh lembaga penelitian Universitas
Gunadarma dua (2) tahun sekali sejak
tahun 2005. Seminar ini  diseleng_
garakan untuk mempromosikan
penelitian rerbaru pada kelima bidang
tersebut, khususnya yang berhubungan
dengan manajemen, ekonomi, dan sosial.
PESAT didedikasikan untuk membantu
para peneliti dan praktisi pada keiima
bidang tersebut untuk berbagi ilmu dan
pengalaman dalam mengembangkan
kemampuan masing-masing.

'Fwju;+* d;lrt .q*:rnjgtar iffi i a*{;l}afi;

Mempromosikan penelitian terbaru pada bidang psikologi,

Ekonomi, Sastra, Arsitek, Teknik Sipil, dan yang berhubungan
untuk peningkatan daya saing bangsa dalam dunia globai.

Mendorong integrasi dan pertukaran pengetahuan dan
pengalaman di  antara penel i t i  dan para prakt is i .

Menjadi wadah membuka jaringan yang lebih luas bagi para
peneliti dan praktisi.
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Panitia mengundang peserta penyaji untuk mengirimkan arlikei
lengkap yang memuat pendahuluan (Latar belakang masalah,
tujuan), Metode penelitian, Hasil & pembahasan, Simpulan &
Saran, serta Daftar pustaka, melalui situs http://penelitian.
gunadarma.ac.idlpesat. Artikel akan diseleksi dan yang lulus
seleksi akan dipresentasikan dan dimuat di prosiding cetak (rsSN:
I 858-2559)' setiap peserta hanya diperbolehkan mempresentasikan
maksimum 2 makalah, baik sebagai penulis pertama baik sebagai
penulis kedua atau seterusnya. Hanya maksimum 2 makalah d"ari
t,o.u:.t p"**_rt_u yang akan dimuat di prosiding. Arfikel terpilih
akan dimuat dalam Jumal Ekonomi Bisnis, Jumal psikologi, neruin
& Konstruksi, dan Journal of linguistic and Literature.
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Biaya peserta per orang adalah sebagai berikut:

Seminar llmiah Nasional

?89N
Psikologt, Ekonomi, Sastra, Arsltektur & TEknik Stpil

08-09 Oktober 2013
Bandung - Jawa Barat

l Umum

2. Dosen/peneliti

3. Mahasiswa

: Rp. 600,000,-
: Rp. 500,000,-
: Rp.300,000,-
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Tanggal: 8-9 Oktober 2013
Tempat: Bandung

Biaya tersebut termasuk seminar kit, buku prosiding I eksemplar,

rehat kopi. dan makan siang.

Pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan melalui transfer

ke rekening Yayasan Pendidikan Gunadarma, BPD DKI Jakarta,

cabang Gunadarma, Jl. Akses UI - Kelapa Dua - Depok dengan

nomor rekening, 502.1100001.3 PALING LAMBAT TANGGAL

17 SEPTEMBER 20I3.
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Panitia menyediakan akses gratis ke internet bagi para peserta dan

pemakalah selama seminar berlangsung. Fasilitas presentasi yang

disediakan bagi peserta adalah OHP, komputer, dan LCD projector.

: : :  
t  l iq ' ln ' r ' l - ! l t . r { i l t

Lembaga Penelitian Gedung 4lantai 1, Ruang 418

Jl. Margonda Raya No. 100 Depok, Jawa Barat (16424)

Telp. (021) 78881112 ext.455 Faks: (021) 7872829

Email : pesat@gunadarma.ac.id

Situs : http://penelitian.gunadarma.ac.id/pesat

i t .  ,1 t :  :1.  t ' : ' .


