Alasan

Memilih UNNES
Banyak alasan untuk memilih Universitas Negeri Semarang
(Unnes) sebagai tempat kuliah. Namun 10 alasan lebih dari
cukup untuk menjatuhkan pilihan pada Universitas
Konservasi ini. Apa saja itu?
Pertama, kampus Unnes
merupakan kampus yang sehat
dan bebas polusi, lebih-lebih
setelah diberlakukan green
transportation semenjak 2 Januari
2013. Tak ada lagi lalu-lalang
mobil dan sepeda motor di dalam
kampus.
Kedua, sebagai Universitas
Konservasi, Unnes yang berada di
wilayah Semarang atas dikenal
sebagai kampus yang hijau
sehingga nyaman sebagai tempat
kuliah.
Ketiga, semua program studi
terakreditasi dan terdapat program
fasttrack yang memungkinkan
lulusan terbaik S1 langsung
menempuh program doktor (S3).
Keempat, Unnes merupakan
kampus multikultur karena
mahasiswa berasal dari berbagai

suku bangsa dari 33 provinsi dan
sejumlah negara.
Kelima, sistem jaminan mutu yang
baik dan mapan diterapkan di
universitas ini sehingga kegiatan
akademik dan non-akademik tidak
mungkin berjalan asal-asalan.
Tahun 2013 Unnes mendapatkan
penghargaan dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai unit kerja di lingkungan
Kemdikbud.yang paling prima
dalam memberikan layanan
kepada publik.
Keenam, manajemen terpadu
dijalankan dengan dukungan
sistem teknologi informasi.
Dengan sistem ini, misalnya,
mahasiswa tidak perlu datang ke
kampus untuk melakukan
registrasi, mengambil kartu
rencana studi, yudisium, dan,
mendaftar wisuda.

Ketujuh, prestasi mahasiswa tidak
hanya ditorehkan di tingkat
nasional, tetapi juga di level
regional, bahkan internasional.
Menjadi yang terbanyak dalam
meloloskan proposal program
kreativitas mahasiswa seIndonesia di Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi merupakan
salah satu bukti keberhasilan
pembinaan mahasiswa.
Kedelapan, tersedia lebih dari
4.000 paket beasiswa, termasuk
implementasi kebijakan 20%
mahasiswa baru bebas dari segala
biaya kuliah.
Kesembilan, biaya hidup di sekitar
kampus Unnes tergolong murah
dibandingkan dengan di sekitar
kampus lain di Indonesia.
Kesepuluh, Unnes berada di
kawasan yang tergolong paling
aman dari tindak kriminal
dibandingkan dengan wilayah
lainnya. shp
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Daya Tampung

Kode
Prodi

Prodi

Jenjang

KLP

SNMPTN

SBMPTN

SPMU

55 %

35 %

10 %

Jumlah

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

FAKULTAS EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

Jumlah

3.338

2.199

693

6.340

