UGM Siapkan Seleksi ON-MIPA 2016
Monday, 15 Februari 2016 WIB, Oleh: Agung

Setiap akhir pekan selama tiga minggu ke depan, di Fakultas MIPA UGM Selatan akan diramaikan
kegiatan pelatihan pra seleksi tahap I Olimpiade Nasional MIPA (ON-MIPA). Kegiatan digelar
sebagai langkah awal UGM mempersiapkan mahasiswa terbaiknya untuk mengikuti ON-MIPA
tingkat nasional.
Erwin Eko Wahyudi, selaku ketua pelaksana, menjelaskan kegiatan seleksi tahap I ON MIPA
direncanakan akan berlangsung selama enam kali hingga tanggal 28 Februari 2016. Olimpiade
Nasional MIPA dibagi dalam 4 bidang, yaitu bidang Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.
"Kegiatan digelar untuk mempersiapan calon peserta seleksi agar mempunyai bekal yang sama
waktu dilaksanakannya seleksi internal UGM pada 5 Maret 2016 mendatang,” jelasnya di FMIPA
UGM, Senin (15/2).
Dr. Drs. Senawi, M.P, Direktur Kemahasiswaan UGM, menyambut baik kegiatan pelatihan pra
seleksi ON-MIPA. Kegitan ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam mempersiapkan
tim UGM yang akan berlaga di kompetisi nasional serta internasional.
“Paradigma harus berubah, kita tidak boleh hanya membiarkan begitu saja mahasiswa bergerak
sendiri. Kita harus melakukan pembinaan dan mempersiapkan sebaik-baiknya,” kata Senawi.
Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., Kasubdit Kreativitas Mahasiswa, menambahkan banyak
mahasiswa UGM sesungguhnya adalah bintang-bintang yang pernah mendapatkan medali emas di
IMO (The International Mathematical Olympiad), IPhO (The International Physics Olympiad), IBO

(The International Biology Olympiad), serta IChO (The International Chemistry Olympiad). Prestasi
tersebut diraih saat berada di bangku SMA dan kemudian memilih UGM untuk melanjutkan studi.
Menurut Agus, UGM kini tengah mengembalikan dan mengembangkan mahasiswa-mahasiswa
berprestasi tersebut agar dapat terus berprestasi, baik di kancah nasional maupun internasional.
Dengan begitu, bakat-bakat yang dimiliki mahasiswa UGM tidak terpendam begitu saja.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengembangkan mahasiswa
berbakat tersebut. Jika diperlukan, kami akan mengundang secara khusus untuk mengikuti seleksi
ON-MIPA tingkat universitas,” tambah Agus.
Pendaftaran seleksi tahap I ON-MIPA di UGM telah dibuka. Untuk seleksi akan digelar pada tanggal
5 Maret 2016 di ruang utama GSP lantai I. Dari seleksi ini akan dipilih tujuh mahasiswa terbaik di
masing-masing bidang untuk mengikuti seleksi dan selanjutnya mewakili UGM di tingkat regional.
(Humas UGM/ Agung)

Berita Terkait
●
●
●
●
●

26 Mahasiswa UGM Lolos ON-MIPA Nasional
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