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Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB memiliki kerjasama akademik dengan Universitas di luar negeri, dalam bentuk:1.
SANDWICH LIKE PROGRAM
Peserta Program
: Mahasiswa Program Doktor (S3) Negara tujuan
: Semua nega
maju Tujuan
: Penelitian, dan publikasi Syarat dan Cara Pendaftaran: 1.
Calon adalah dosen tetap, dibu
dokumen pendukung yang sah, pada salah satu PTN maupun PTS di lingkungan Ditjen Dikti Kemdikbud; 2.
Calon
sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); 3.
Calon harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif S3 pada
Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPPDN; 4.
Calon telah dinyatakan lulus kandidasi doktor dan/atau telah
lulus ujian proposal penelitian S3-nya dengan Promotor yang sudah bersifat tetap; 5.
Calon harus mempunyai data awal
yang dapat digunakan untuk penulisan artikel (manuskrip) di jurnal internasional bereputasi; 6.
Masa studi calon tidak
melebihi 8 (delapan) semester dari program S3 yang telah ditempuhnya pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN; 7.
Calon wajib mendaftar secara on-line pada website (http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi) yang sudah disediakan oleh Ditjen
Dikti; 8.
Calon wajib memiliki semua dokumen yang diperlukan, meliputi: ·
Form-A Luar Negeri Ditjen Dikti yang telah
diisi dan disetujui oleh Promotor/ Pembimbing Pertama di Indonesia; ·
Usulan program kerja selama berada di
Pendidikan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang telah disetujui oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia.
Lebih diprioritaskan usulan program kerja tersebut sudah memperoleh persetujuan dari calon Supervisor/Mentor di Luar
Negeri; ·
Usulan program kerja sekurang-kurangnya sudah secara eksplisit menyebutkan banyaknya artikel (harus
dituliskan judul artikelnya) yang akan ditulis dan/atau diselesaikan dan/atau dipublikasikan bersama calon
Supervisor/Mentor di Luar Negeri; ·
Surat Rekomendasi yang ditulis Promotor/Pembimbing Pertama pada Pascasarjana
penyelenggara BPPDN (butir-butir Surat Rekomendasi dilampirkan) dengan memperoleh persetujuan dari Direktur
Pascasarjana; ·
Surat Rekomendasi dari Pemimpin PTN asal calon, bagi dosen tetap pada PTN di lingkungan Ditjen
Dikti; ·
Surat Rekomendasi dari Koordinator Kopertis, atas dasar rekomendasi dari Pemimpin PTS asal calon, bagi
dosen tetap pada PTS di lingkungan Ditjen Dikti; ·
Surat penerimaan (Letter of Acceptance/LoA, letter of invitation) yang
menyatakan bahwa Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dituju siap
menerima karyasiswa yang bersangkutan, atau minimal ada surat penerimaan (LoA) dari calon pembimbing dengan
bidang ilmu yang sejenis dengan calon. Sangat diprioritaskan LoA ditulis dalam bahasa Inggris dan bersifat tanpa syarat
(unconditonal); ·
Bukti kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Perguruan
Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dituju atau persyaratan yang ditetapkan oleh Sekolah/Program Pascasarjana,
seperti nilai TOEFL (minimal skor ITP TOEFL 500), IELTS (minimal 5.5); ·
Sudah ada draf artikel publikasi (manuskrip)
yang disetujui promotor di Indonesia; ·
Calon Supervisor/Mentor di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri bersedia
membimbing penulisan artikel (manuskrip) untuk publikasi internasional; ·
Sudah ada deskripsi yang eksplisit
disain/skenario/script/prototipe karya seni atau kriya dan/atau yang sejenis, bagi calon dengan bidang keilmuan yang
satu rumpun dengan seni dan sastra, yang sudah disetujui promotor di Indonesia. 9.
Calon harus lulus dari seleksi
administratif yang dilakukan oleh Ditjen Dikti. 10. Calon harus lulus seleksi wawancara (yang dilaksanakan dalam
bahasa Inggris), yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. 11. Calon mampu menunjukkan
kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris. 12. Calon belum pernah mengikuti dan belum
pernah mendapat beasiswa program PPKPI atau Sandwich-like S3 Luar Negeri dan/atau beasiswa sejenis yang
disediakan oleh Ditjen Dikti. Calon wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sungguhsungguh serta penuh kejujuran.
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