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INTERNASIONALISASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1) Pendahuluan

Reputasi internasional merupakan salah satu indikator dalam perangkingan universitas 

versi QS dan THEs. Partisipasi dan prestasi institusi pada event internasional seperti pameran, 

exhibisi, lomba, atau pun forum-forum pertemuan diskusi ilmiah (International summit) 

merupakan hal yang diperhitungkan dalam perangkingan universitas tingkat nasional dan 

internasional, termasuk akreditasi perguruan tinggi. Walaupun persentase tidak sebesar 

kegiatan riset atau akademik lainnya, namun faktor ini memiliki impact dan nilai yang sangat 

strategis. Sebab, melalui forum-forum seperti inilah staf, mahasiswa, dan institusi dikenal 

secara meluas. Disamping itu, pertemuan-pertemuan seperti merupakan kunci untuk 

berkomunikasi dalam rangka mengawali kerjasama yang akan dibangun dan bahkan 

mempererat serta memperkuat kerjasama yang sedang berjalan. Saat ini angka partisipasi 

Undip pada forum-forum atau event internasional masih rendah baik sebagai peserta maupun 

penyelenggara. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan peningkatan kapabilitas dan 

potensi staff, supervisi dan perluasan akses untuk mengikuti even internasional, serta fasilitasi 

kegiatan bagi mereka yang memiliki potensi dan peluang untuk berpartisipasi dan berprestasi 

pada level internasional. Program ini akan dikuatkan dengan pemberian apresiasi bagi mereka 

yang berpartisipasi dan berprestasi oleh pimpinan Undip. 

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah: 

a. Meningkatkan angka partisipasi dosen dan tenaga kependidikan sebagai presenter

pada forum atau event ilmiah internasional

b. Meningkatkan jumlah publikasi internasional bereputasi.

c. Meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan pada level internasional.

d. Meningkatkan kapabilitas dan akses dosen dan tenaga kependidikan untuk go

international.

e. Meningkatkan citra sekaligus reputasi Undip pada level internasional.

3) Jenis Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan menambah partisipasi dosen sebagai presenter pada kegiatan 

internasional baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi luar negeri atau lembaga 

internasional sehingga kegiatan yang layak mendapatkan dana dari skema ini adalah 



International conference, congress, forum, workshop, dan symposium di luar negeri yang 

prosidingnya diterbitkan pada prosiding internasional bereputasi.  

4) Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

a) Sosialisasi ke seluruh fakultas

b) Penerimaan Proposal dibuka sepanjang Februari – Agustus 2019

c) Pengumuman kegiatan yang didanai (tanggal 15 dan 30 di setiap bulan)

d) Pelaksanaan kegiatan maksimal 15 Oktober 2019

e) Pelaporan hasil kegiatan (maksimal 15 hari setelah kegiatan dilakukan)

5) Syarat Program

a) Pengusul merupakan dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas

Diponegoro

b) Abstrak atau artikel telah diterima untuk dipresentasikan di International conference,

congress, forum, workshop, dan symposium di luar negeri yang prosidingnya

diterbitkan pada prosiding internasional bereputasi

c) Diutamakan conference yang diselenggarakan di daerah regional Asia Pasific.

6) Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program:

a) Artikel yang dipublikasikan

b) Laporan kegiatan berbahasa Indonesia

c) Data minimal 10 peserta lain yang mengikuti conference (Nama, Instansi, Jabatan, dan

alamat email).

7) Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari skema program WCU, komponen pembiayaan mengikuti

pedoman SBU yang berlaku di Undip.

Proposal sebanyak 1 eksemplar dikirimkan ke :

Wakil Rektor Riset dan Inovasi

Rektorat – Gedung Widya Puraya Lantai 2

Softcopy dikirimkan melalui email ke : wcu@live.undip.ac.id




