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Gelaran mahasi, wa adalah 
mandat, kepercayaan dan 
tanggungjawab yang diberi- 
kan untuk mendukung tinggi 
nilai dan budaya ilmu di sam- 
ping menjadi contoh terbaik 
bagi penampilan sahsiah diri 
yang mulia. 

Mahasiswa bukan saja 
perlu dididik dalam ruang 
akademik, namun maha- 
siswa juga akan dibentuk 
untuk menjadi pemimpin 
yang berkaliber dan berka- 
risma bagi meneraju nasib 
negara pada masa depan. 

Oleh itu, pelajar yang 
menggalas gelaran maha- 
siswa perlu mempunyai 
semangat, iltizam dan tekad 
yang padu bagi menjadi 

maha, i, wa ccmcrlang, bcr 
keterampilan dan menjad i 
kebanggaan keluarga, bangsa. 
agama dan negara. 

Mahasiswa ialah aset hcr- 
harga negara dalam mcla 
hirkan masyarakat yang 
bertamadun. Bagi memenuhi 
pengharapan itu, mahasiswa 
harus berani untuk mencuba 
sesuatu yang baik. 

Perlu bersemangat 
Sikap mahasiswa yang takut 
untuk mencuba dan hanya 
mengharapkan bantuan dari- 
pada pihak lain akan mem- 
bunuh pembentukan imej 
mahasiswa yang cemerlan, 
Di samping itu, mahasiswa 
harus bijak menggunakan 
ruang yang terhad untuk 
mencipta peluang lebih hai k. 

Kesusahan yang dialami 

bukanlah untuk dijadikan 
trauma dalam catatan 
kehidupan, tetapi api yang 
membakar semangat maha- 
siswa untuk terus menggapai 
kejayaan. Pentingjuga untuk 
rnahasiswa mempunyai 
pegangan yang kukuh agar 
tidak mudah dipengaruhi 
atau terpesong daripada 
I; indasan yang ehenar 

adalah menjadi tanggung- 
jawab dan peranan maha- 
siswa untuk mengetahui isu 
semasa yang mana dapat 
memberikan manfaat serta 
maklumat terkini mengenai 
hal dunia. 

Selain itu, mahasiswa 
perlu mengambil kesempa- 
tan yang ada untuk mela- 
kukan amal hakti kepada 

sukarelawan amat digalak- 
kan bagi menonjolkan imej 
mahasiswa yang mengambil 
berat mengenai masyarakat 
di sekeliling mereka. 

Pelajar baharu 
Ikrar sebagai pelajar yang 
dilafazkan mempunyai 
signifikasi dan pengertian 
yang amat bermakna kerana 
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bersedia dengan rela hati 
untuk menerima budaya 
dan iklim pembelajaran di 
universiti serta menjunjung 
tinggi perlembagaan serta 
nilai teras Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). 

Saya ingin menyeru 
kepada semua pelajar baharu 
UNIMAS agar menguatkan 
iltizam untuk berusaha ber- 
sungguh-sungguh bagi men- 
capai kejayaan yang cemer- 
lang dalam bidang akademik 
dan tamat pengajian dengan 
keputusan membanggakan. 

Gunakan kesempatan 

yang ada untuk menanam- 
kan sifat proaktif, kreatif dan 
inovatif yang amat berguna 
apabila anda semua keluar 
bekerja nanti. Kepada pelajar 
baharu UNIMAS ambilan 
Februari 2013, selamat da- 
tang ke UNIMAS dan anda 
semua patut berasa bertuah 
berada di sebuah universiti 
yang tersenarai antara 200 
universiti terbaik di Asia me- 
nerusi pengiktirafan QS World 
University Ranking 2011. 
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