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PENGENALAN 
Program “Induksi Tranformasi Majlis Perwakilan Kolej (MPK) Kolej Tiga Belas sesi 2019/2020” yang telah dijalankan 
bertujuan untuk menilai tahap pencapaian MPK Kolej Tiga Belas sesi 2019/2020 sepanjang semester pertama 
disamping meningkatkan lagi semangat kerja berpasukan dalam melaksanakan program-program yang akan 
dijalankan pada semester kedua. Selain itu, program ini diadakan untuk melakukan penilaian terhadap program-
program yang telah dijalankan pada semester lepas. Program ini juga adalah untuk mengetahui gerak kerja bagi 
program-program yang akan datang. Oleh itu, program ini merupakan satu program penilaian prestasi MPK 
disamping untuk meningkatkan kualiti kerja MPK pada masa yang akan datang. 
 
OBJEKTIF 

1) Menilai dan memantapkan tahap pencapaian MPK Kolej Tiga Belas sesi 2019/2020 setelah berkhidmat 

selama satu semester. (LS) 

2) Melakukan refleksi dan penambahbaikkan pada program-program kolej yang telah dijalankan serta 

mengemaskini gerak kerja program yang akan dijalankan pada semester hadapan. (CTPS)  

3) Mendorong dan menyemarakkan azam, motivasi serta semangat kerjasama mahasiswa supaya terus 

mengekalkan prestasi yang cemerlang. (TS) 

4) Memantapkan kemahiran dan keupayaan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan kemahiran 

berorganisasi.  (LL) 

 
PELAKSANAAN 
Program “Induksi Tranformasi Majlis Perwakilan Kolej (MPK) Kolej Tiga Belas sesi 2019/2020” merupakan kursus 
untuk MPK Kolej Tiga Belas sesi 2019/2020. Program ini dirangka oleh saudari  Nurul Anis bt Mazrulhisham. Kursus 
ini berlangsung bermula 3 hingga 7 Februari 2020. Induksi Tranformasi MPK Kolej Tiga Belas ini dirasmikan oleh 
Ybrs.  Dr. Mohd Firdaus Bin Ismail, selaku Ketua Felo Kolej Tiga Belas. Program ini bertempat di Dewan Putra 1, 
Kolej 13 bagi memperhalusi gerak kerja para MPK dan kemudian bertolak ke  Kalumpang Resort and Training 
Centre, Hulu Selangor bagi tujuan mengeratkan ukhuwah antara MPK dan felo-felo beserta pengurusan Kolej Tiga 
Belas. Program ini dilabuhkan tirai dengan majlis penutupan serta perpisahan beberapa felo yang telah tamat 
perkhidmatan.  

 
HASIL PEMBELAJARAN 

1) Melalui program ini, mahasiswa yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi dapat dilahirkan 

disamping sentiasa bersemangat dan bermotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang 

diamanahkan. 

2) Dengan adanya kursus induksi transformasi ini,  dalam tempoh jangka masa yang panjang, ia mampu 

membentuk masyarakat yang mempunyai sifat ihsan yang tinggi dan mampu berkhidmat kepada komuniti 

secara langsung atau tidak langsung. 

3) Penglibatan Majlis Perwakilan Kolej Kolej Tiga Belas dalam menyertai program ini dapat melahirkan 

pemimpin yang berwibawa dan mempunyai ilmu untuk mentadbir suatu organisasi dengan cemerlang dan 

mantap. 

 
PENGHARGAAN 
 

1) Majlis Perwakilan Kolej, Kolej Tiga Belas 
2) Pihak Pengurusan Kolej Tiga Belas 
3) Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia 

 



 

 
 

 Program Induksi Tranformasi MPK Kolej 
Tiga Belas sesi 2019/2020 dirasmikan 

oleh Ybrs.  Dr. Mohd Firdaus Bin Ismail, 
selaku Ketua Felo Kolej Tiga Belas 

 

 
 
 
 

Sesi bergambar Majlis Perwakilan Kolej Kolej 
Tiga Belas bersama para felo  

 

 

Sesi pembentangan program oleh salah 
seorang MPK Kolej Tiga Belas 

 

 

 
 

Aktiviti Explorace bagi mengeratkan ukhuwah 
antara MPK  

 

 

 
Aktiviti sukaneka antara MPK, felo serta 

pengurusan Kolej Tiga Belas bertempat di 
Kalumpang Resort and Training Centre, 

Hulu Selangor 
 

 

Aktiviti River Crossing yang disertai oleh para 
MPK dan beberapa felo Kolej Tiga Belas 

 


