
PENGUMUMAN

Bagi seluruh mahasiswa FIO yang 
pernah mengikuti Kegiatan Non 

Lomba, Prestasi Kegiatan 
ataupun Penyelenggara 

Kompetisi/Non Kompetisi harap 
mengisi SIMPELMAWA pada :

bit.ly/SimpelmawaFIO

fio.unesa.ac.id fiounesa

https://bit.ly/SimpelmawaFIO


Panduan 
Kategori 
SIMPELMAWA

fio.unesa.ac.id fiounesa



Kategori Kegiatan SIMPELMAWA

Penyelenggara 
Kompetisi / Non 

Kompetisi

Prestasi 
Kegiatan

Kegiatan Non 
Lomba

dibagi menjadi 3, yaitu :



Kegiatan Non Lomba

Rekognisi
Mahasiswa

Wirausaha

Pertukaran

Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti
kegiatan berkaitan dengan :
• Pendaftaran Paten
• Hak Cipta / Buku
• Juri / Pelatih
• Pemakalah / Speaker 

Conference / Seminar
• Peserta Pameran

Mahasiswa yang memiliki
usaha atau pernah
mengikuti kegiatan yang 
berkaitan dengan
wirausaha

Mahasiswa yang pernah
mengikuti pertukaran
mahasiswa

File yang dibutuhkan :
• URL  penyelenggara
• Dokumentasi
• Surat tugas / undangan
Bentuk PDF maks 5 mb

File yang dibutuhkan :
• Laporan kegiatan (Laporan dengan foto kegiatan serta

mencantumkan seluruh mahasiswa yang bergabung)
Bentuk PDF maks 5 mb



Prestasi Kegiatan

Mandiri Belmawa

Mahasiswa yang mengikuti dan/atau
mendapatkan penghargaan pada
kompetisi yang diadakan selain Belmawa

Mahasiswa yang mengikuti dan/atau
mendapatkan penghargaan pada
kompetisi yang diadakan oleh Belmawa

File yang dibutuhkan :
• Surat tugas dosen pembimbing
• URL penyelenggara
• Foto sertifikat / medali
• Foto saat upacara / pengumuman pemenang
• Surat undangan / tugas
• Karya / foto dokumentasi

Bentuk PDF maks 5 mb



Penyelenggara Kompetisi / Non Kompetisi

Kompetisi Non Kompetisi

Mahasiswa yang menjadi
penyelenggara dalam
kegiatan kompetisi

Mahasiswa yang menjadi penyelenggara dalam kegiatan :
• Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
• Pendidikan bela negara
• Pendidikan norma, pembinaan karakter, dan soft skills 

Pendidikan / gerakan anti korupsi
• Pendidikan / gerakan anti penyelahgunaan NAPZA
• Pendidikan / gerakan anti radikalisme
• Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan bullying
• Kampanye kampus sehat dan/atau green campus

File yang dibutuhkan :
• URL penyelenggara
• Laporan (Mulai dari sampul sampai lampiran dg mencantumkan seluruh nama

mahasiswa yang tergabung dan wajib ada halaman pengesahan)
Bentuk PDF maks 5 mb



Sudah mengerti pembagian 
kategori dalam SIMPELMAWA?

Langsung isi data kegiatan dan 
prestasimu pada : 

bit.ly/SimpelmawaFIO

Karena seluruh kegiatan dan prestasi yang 
kamu miliki sangat mendukung
pemeringkatan UNESA. Semangat ! 

https://bit.ly/SimpelmawaFIO

