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Berprestasi dengan
Beasiswa thggulan

SOSIALISASI B-easiswa Unggulan
(BU) yang dihelal awardee BU chap-
ter Malang, Senin (3/4), membahas
tip dan trik menjadi insan cerdaS
berprestasi mendapat respons positif
dari pari mahasiswa.

Hadir Cristian Polamolo (awardee :
BU progam 53 LIM), Zahro Roktrma- .
wati (awardee BU program 52 LJM),
Prof Dr EryTri Djamika RudijantoWW
MAMSi (W'akil Direktur I Pps UM),
dan 36O malrasiswa peserta sosialisasi

..dari beftagai kampus di lvlalang.
'Saya sangat mengapresiasi

sosialisasi ini sebab memberikan
wadah atau ruang bagi teman-teman
mahasiswa lainnya untuk mengerti
apa itu Beasiswa Unggulan dan cara
mendaftarnya,' kata Ery Tri Djamika
Rud{anto, sambil menyemangati
peserta sosialisasi agar semangat
mewuj udkan mimpi rnereka.

Hal yang membedakan BU dengan
beasiswa lainnya adalah pendaftar
harus sudah diterima terlebih dahu-
lu'di universitas yang dipilihnya.

.Iur-us utama dalam pendaftaran
BU ddalah pendaftar harus memiliki
LoA, sebagai bukfl bahwa si pendaftar
merupakan rnahasiswa di suatu
kampus. Baru setelah itu, mahasiswa
dapat melengkapi persyaratan lainnya
yang hams disiapkan. Seperti, surat

"'Dengan sosialisasi ini saya ha-
rapkan tak ada lagi mahasiswa yang
btgung sana-sini mencad beasiswa
dan takut untuk mewujudkan
mimpi-mimpinya, " harap Cristian
Polamolo penuh semangat

PuaS mendengarkan sosialisasi
pordaftaran BU dan tanya jawab
dengan para pemateri, peserta sosia-
lisasi bersemangat menjadi bagian
dari awardee BU tahun 2017.

Peserla juga tidak kebingungan
lagi untuk mengetahui tip dan trik
menjadi insan cerdas berprestasi
bersama Beasiswa Unggulan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan Republik Indonesia ini.
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