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*8 E ntrrlnarc Jakarta,48Maret 2016
I (satu) berkas
Pendaftaran Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional
(PKPI)/Sa ndwich-Lr'fre Tahun 2016

Yth. Direktu r Program/Deka n Sekolah Pascasarjana
(Daftar terlampir)

Salah satu bentuk kontribusi dosen di tingkat internasional adalah publikasi karya ilmiah pada jurnal yang

bertaraf internasional. Untuk menghasilkan publikasi tersebut dapat dilakukan melalui
pencangkokan/magang dosen ke beberapa pembimbing bertaraf internasional di luar negeri. Sehubungan

dengan hal tersebut, Diden Sumber Daya llmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kembali
menawarkan Program Beasiswa Peningkatan Publikasi Internasional (PKPl)/Sandwich-likc tahun 2016

bagi mahasiswa 53 di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada

Sekolah/?rogram Pascasarj ana Perguruan Tinggi penyelenggaran BPP-DN.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai calon penerima beasiswa PKPI adalalr sebagai
berikut :

l. Calon adalah dosen tetap pada salah satu PTN maupun PTS di lingkungan Kemristekdikti yang
sudah memiliki NIDN;

2. Calon harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif 53 pada Sekolah/Program Pascasarjana
penyelenggara BPP-DN;

3. Calon telah dinyatakan lulq$ ujian pfopogal penelitian dengan Promotor yang sudah bersifat tetap;
4. Calon harus mempunyai data awal yang dapat digunakan untuk penulisan artikel (manuskrip) di

jurnal internasional bereputasi ;
5. Masa studi calon tidak melebihi 8 (delapan) semester dari program 33 yang telah ditempuh;
6. Calon telah memiliki surat penerimaan (letter of acceptance (LoA), Ietter of invitation) yang

menyatakan bahwa Perguruan Tinggi/lnstitusi Riset Luar Negeri yang dituju siap menerima
karyasiswa yang bersangkutan, atau minimal ada surat penerimaan (LoA) dari calon
pembimbing/mentor dengan bidang ilmu yang sejenis dengan calon. Sangat diprioritaskan LoA
ditulis dalam bahasa Inggris dan bersifat tanpa syarat (unconditonal);

7. Calon telah memiliki sertifikat bukti kemampuan bahasa lnggris setara TOEFL ITP minimal 500
atau IELTS minimal 5.5;

Bagi calon yang berminat dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, kami mohon segera
mendaftar secara online ke laman http:llbeasis:V.adikli.go.id/pkpi, ymg sudah bisa diakses mulai tanggal
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Bagi calon yang berminat dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, kami mohon segera
mendaftar secara online ke laman http:/ibeasiswa.dikti.go.id/pkpi, yagg sudah bisa diakses mulai tanggal
01 April s.d l7 April 2016. Pedoman Beasiswa PKPI (sandvich-like) tahun 2016 dapat diunduh pada
laman pendaftaran seperti disebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
I . Dirjen Sumber Daya lptekdan Dikti (sebagai laporan)
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