Unimal Terima 2.591 Mahasiswa Lewat Jalur SBMPTN 2022

Universitas Malikussaleh.

UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun
2022 sudah diumumkan pada Kamis (23/6/2022) sejak pukul 15.00 WIB. Hasil tersebut dapat diakses melalui
laman resmi LTMPT dihttps://pengumuman-sbmptn.ltmpt.ac.id/ atau pada laman mirror perguruan tinggi yang
dituju.
Universitas Malikussaleh, kampus kebanggaan masyarakat Pase ini pada jalur SBMPTN tahun 2022 ini
menerima 2.591 mahasiswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.267 lulus pada program studi saintek, dan sisanya
1.324 orang lulus pada program studi Soshum.
Adapun program studi terbanyak yang menerima mahasiswa pada jalur SBMPTN tahun ini adalah Hukum
dengan jumlah 222 mahasiswa, diikuti Ilmu Komunikasi dengan 159 mahasiswa.
Untuk prodi saintek yang terbanyak lulus pada Prodi Teknik Sipil sebanyak 140 orang, diikuti Prodi Teknik
Industri sebanyak 116 orang. Nama-nama mahasiswa yang lulus di Unimal bisa dilihat pada laman resmi
unimal.ac.id
Selanjutnya, para mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Prodi Kedokteran, Psikologi, Teknik Kimia,
Arsitektur dan Pendidikan Kimia akan mengikuti tes kesehatan yang dilakukan di Klinik Kesehatan Universitas
Malikussaleh pada 28-30 Juni 2022. Untuk Prodi Kedokteran dan Psikologi tes kesehatan yang akan dijalani
meliputi pemeriksaan umum, mata, golda, dan narkoba. Sedangkan untuk tiga prodi lainnya hanya menjalani
pemeriksaan umum, mata, dan golda saja.
Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Herman Fithra mengucapkan selamat kepada yang diterima di
Unimal. “Masih ada tiga jalur masuk lagi untuk bisa masuk di Unimal, yakni Jalur Prestasi, Jalur Mandiri, dan
Jalur Afirmasi,” ujar Rektor.
Jalur Afirmasi yang akan dibuka adalah Jalur Afirmasi yang bekerja sama dengan TNI AD, yang mana Unimal
akan membuka kesempatan kepada anak-anak bangsa di daerah 3T untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Sementara itu, Teuku Kemal Fasya MHum, Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan yang juga Ketua
Pokja penerimaan Jalur Mandiri Unimal mengatakan untuk Jalur Mandiri pendaftaran masih dibuka sampai
dengan 27 Juni 2022. “Bagi yang belum lulus pada jalur SBMPTN bisa mengikuti tes pada Jalur Mandiri yang
akan dilaksanakan pada 30 Juni hingga 14 Juli nanti,” terangnya.
Informasi tentang jalur mandiri bisa diakses di websitesmmptnbarat.id.[ryn]
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