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Jawa Tengah 

Dengan hormat kami beritahukan bahvva dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa 
agar menjadi lulusan yang mandiri, kreatif dan penuh inisiatif, Kopertis Wilayah VI bermaksud 
menyelenggarakan pelatihan Program Kreativitas Mahasiswa bagi mahasiswa PTS di 
lingkungan Kopertis Wilayah VI . 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk mengirimkan 1 (satu) 
orang mahasiswa sebagai peserta pada pelatihan dimaksud, dengan memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut. 

1. Persyaratan peserta: 
a. Mahasiswa aktif diperkirakan pada bulan Juli 2014 belum dinyatakan lulus 
b. Mampu mengikuti pelatihan selama 2 hari 
c. Membawa surat tugas dari pimpinan PTS 
d. Membawa 1 (satu) hard copy dan soft copy proposal P K M (P, T, K , M , KC) dan atau 

artikel ilmiah P K M (AI/ GT). Bagi yang membawa P K M A I diutamakan yang pernah 
memperoleh P K M / kegiatan kemahasiswaan lainnya Tahun Anggaran 2012-2013 

e. Membawa lap top. 
f. Membawa jaket almamater. 

2. Admin PTS mendaftarkan peserta melalui www.sistem.kopertis6.or.id paling lambat 
tanggal 13 Februari 2014, formulir pendaftaran yang sudah dicetak dan ditandatangani 
pimpinan PTS dibawa pada saat check in. 

3. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan, akan kami informasikan lebih lanjut. 

4. Fasilitas yang disediakan 
Akomodasi dan konsumsi bagi peserta selama pelatihan ditanggung panitia. 

Mengingat alokasi peserta hanya dibatasi 40 mahasiswa angkatan I dan 40 mahasiswa 
angkatan II, maka apabila sebelum tanggal tersebut jumlah calon peserta yang mendaftar telah 
memenuhi kuota, maka pendaftaran dinyatakan ditutup. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 


