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BIDANG KEi'AHASISWAAN, ALUHNI OAN BEASISWA

Dengan hormat,

Prasetiya Mulya Business School (PMBS) memberikan kesempatan kepada mahasiswa tingkat akhir atau lulusan 51

berprestasi tahun 2O12-2014 dari berbagai jurusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 52 melalui jalur Beasiswa

Bizcamp Challenge. Kegiatan tahunan ini telah berlangsung sejak tahun 2011, untuk tahun ini kegiatan diawali dengan

penyebaran informasi dan tahap seleksi kandidat. Finalis terpilih akan mengikuti karantina pelatihan bisnis dan

manajemen (gratis) di Jakarta sekalQus kompetisi beasisWa penuh progrcm Magister Manajemen (MM) dari Prasetiya

Mulya (termasuk biaya hidup)- Terlampir adalah poster Beasiswa Bizcamp Challenge, untuk itu mohon bantuannya

untuk dapat dipasang di papan informasi kampus.

Selain itu, kami bermaksud memohon informasi terkait mahasiswa dan alumni dua tahun terakhir yang memiliki prestasi

akademik tinggi dan memiliki keterbatasan finansial t latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu yang dapat
direkomendasikan oleh lbu/Bapak untuk mengikuti program tersebut dengan mengisi formulir terlampir. Untuk

komunikasilebih lanjut, dapat menghubungitim kami nrelaluitelp. 021-751-1126 ert 1006 (Eva) atau ext. 1008 (lntan);

Mobile: 081 2-1 983-1 982; Email: bizcamp@pmbs.ac.id; F ax: 021 -7 51 -1 128).

lnformasionline tersedia diwww.ombs.ac-id/bizcamp, penjelasan persyaratan seclra umum sbb:

- Mahasiswa 51 semester akhir (dinyatakan lulus/lulus siding program sarjana sebelum September 20141atau
- Lulusan 51 tahun 2412-2014 dad berbigaijurusan
- Memilikiprestasi akademikyang baik (lPK minimal 2,9 dari skala 4.0)
- Memiliki perhatian pada masalah sosial kemasyarakatan, aktlT pada kegiatan ekstrakurikuler/organisasilainnya
- Memiliki keterbatasan finansial(menyertakan surat ketemngan dari Kepala Desa / RT-RW setempat)

Demikian informasi dan permohonan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan bantuannya dalam upaya
menciptakan generasi terdidik yang lebih baik. Kami sangat berharap dapat memberikan kesempatan yang luas bagi
talenta terbaik dari institusi lbu/Bapak dalam progr€rm ini untuk memajukan pendidikan dan membangun lndonesia yang

lebih baik.

Hormat kami,

lwan H. Kahfi, MBA

Customer Relations Director
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