PKK UMA GELAR KOMPETISI “YOUNG INNOVATOR EXHIBITION UMA 2020”
Young Innovator Exhibition UMA 2020 merupakan suatu program yang mana akan mewadahi mahasiswa
untuk menuangkan ide ataupun gagasannya sekaligus melatih mahasiswa untuk berpikir lebih kompleks agar
kelak dapat menjadi innovator-innovator dimasa depan.Dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir
kompleks, analis, dan sistematis mahasiswa, Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Medan Area (PKK
UMA) menggelar kompetisi “Young Innovator Exhibition UMA 2020”. Ini adalah edisi pertama di Universitas
Medan Area yang digagas oleh Kepala Pusat Karir dan Kewirausahaan UMA, Walyono, S.Psi atau lebih kita
kenal dengan panggilan Kak Djojo. Adapun ambassador dalam kegiatan ini adalah Kori Isabella Hutabarat
mahasiswa Fakultas Teknik pemenang 5 Medali Emas, 1 Medali Perak dalam kompetisi Engineering Exhibition
2019 International Art Creativity.

Kegiatan ini juga dirancang bersama perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas di UMA.
Untuk edisi pertama ini, kompetisi ini akan diikuti oleh kompetitor internal UMA yaitu
mahasiswa aktif di UMA. Rencananya, kegiatan ini akan berkelanjutan hingga tingkat
internasional.
Young Innovator Exhibition UMA 2020 merupakan suatu program yang mana akan mewadahi
mahasiswa untuk menuangkan ide ataupun gagasannya sekaligus melatih mahasiswa untuk
berpikir lebih kompleks agar kelak dapat menjadi innovator-innovator dimasa depan. Kegiatan

ini dilaksanakan sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing mahasiswa UMA dalam
kompetisi PKM, KBMI, ITEX, dan berbagai kompetisi nasional maupun internasional lainnya.
“Pemenang program ini akan direkomendasikan memperoleh beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA).” Ungkap Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., Rektor Universitas Medan
Area.
Kompetisi ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Lomba Business Plan Competition
Lomba Business Plan Competition merupakan salah satu kategori lomba dalam Young
Innovator Exhibition UMA 2020. Lomba perencanaan bisnis ini dapat menjadi wadah bagi
mahasiswa UMA untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dalam kewirausahaan sehingga
menjadi solusi bagi permasalahan pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya
Sumatera Utara.

Segera daftarkan diri anda, berikut linknya di bawah ini :
bit.ly/REGLBPC

2. Lomba Karya Tulis Ilmiah
Lomba Karya Tulis Ilmiah merupakan salah satu kategori lomba dalam Young Innovator
Exhibition UMA 2020. LKTI ini adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah serta
menggunakan bahasa dan bentuk ilmiah yang disusun secara logis, sistematis dan
objektif.

Segera daftarkan diri anda, berikut linknya di bawah ini :
bit.ly/RegLKTI
3. Lomba Desain Poster
Lomba Desain Poster merupakan salah satu kategori lomba dalam Young Innovator
Exhibition UMA 2020. Kompetisi ini menantang Mahasiswa Universitas Medan Area
untuk membuat desain poster yang menarik dengan mengeksplorasi ide – ide kreatif
dan inovatif dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Generasi Millineal Dalam
Menghadapi Tantangan Global Melalui Pengembangan Sumber Daya.”

Segera daftarkan diri anda, berikut linknya di bawah ini :
bit.ly/RegDPO
Kegiatan ini merupakan ajang yang sangat bergengsi untuk diikuti oleh mahasiswa aktif
Universitas Medan Area. Kegiatan ini juga akan menjadi langkah awal mahasiswa UMA menuju
kompetisi tingkat internasional.
Jadi, tunggu apalagi. Yuk segera daftarkan tim kamu dan menangkan kompetisi ini.
Segera daftarkan diri anda dan pilih jenis kategori perlombaan yang anda minati.
Terima Kasih, semoga perlombaan ini menjadi motivasi kepada mahasiswa khususnya
Mahasiswa Universitas Medan Area dalam menampilkan kreatifitasnya dalam bidang
wirausaha.

