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Universitas Medan Area sukses melaksanakan coaching proposal Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) Kemendikbudristek Tahun 2022 yang terlaksana pada 21 dan 22 
Maret 2022 di Convention Hall Gedung Rektorat kampus 1 jalan kolam nomor 1 Medan 
Estate Universitas Medan Area. 

Pelaksanaan Coaching Proposal PKM ini dilaksanakan  selama 2 hari dengan cara 
bergantian guna untuk menjaga protokol kesehatan tidak berkerumunan, dan dibagi tiap 
fakultas masing-masing. 

 

Adapun mahasiswa-mahasiswa Universitas Medan Area yang mengikuti program PKM 
yaitu seluruh fakultas di lingkungan UMA yang terdiri dari 146 kelompok mahasiswa dan 
dosen kemudian 16 dosen dari UMA yang akan mereview seluruh proposal yang 
mahasiswa ajukan. 



Adapun sambutan Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. 
mengatakan samangat buat adik-adik mahasiswa yang ingin meraih prestasi pada 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kemendikbudristek Tahun 2022 yang dimana 
ajang ini sangat bergengsi di setiap perguruan tinggi tingkat nasional. 

 

“Semoga dari 146 kelompok yang ikut serta program PKM salah satunya ada yang lolos 
pendanaan dari Kemendikbudristek, kita memiliki surat keputusan yang dimana 
mahasiswa yang lolos pada program PKM akan dibebaskan dari mata kuliah skripsi atau 
tugas akhir”,ucap rektor. 

 

Kemudian saya berharap adik-adik mahasiswa memiliki kemampuan bahasa inggris 
karena di setiap perusahaan-perusahaan lain gak hanya pandai dalam jurusannya akan 



tetapi pandai juga dalam berbahasa inggris untuk pelengkapnya. Semangat untuk semua 
mahasiswa semoga lulus tepat waktu dan IPK min 3.5. 

 

Selanjutnya sambutan dari wakil rektor bidang inovasi, kemahasiswaan dan alumni Dr. 
Rizkan Zulyadi, SH, MH mengatakan semangat dan terus berjuang untuk mahasiswa UMA 
tetap semangat dan raih prestasi sebanyak mungkin dan banggakan almamater 
Universitas Medan Area. 

  

Baca Juga : 

• Pelantikan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Program 
Pascasarjana UMA 

• Universitas Medan Area Mengadakan ToT Dosen Pendamping PKM Tahun 2022 
• Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA 
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