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Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi dosen pada perguruan tinggi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Riset, dan Teknologi kembali membuka pendaftaran program beasiswa Bridging Course bagi dosen 
perguruan tinggi akademik tahun 2021. Program ini merupakan pelatihan pra-doktoral selama maksimal 
dua   bulan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi akademik yang berminat untuk melanjutkan studi 
jenjang doktoral di luar negeri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang para dosen dari instansi Saudara yang berminat 
mengikuti program di atas untuk mengajukan lamaran, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. dosen tetap dan memiliki NIDN/NIDK pada perguruan tinggi akademik di bawah Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

2. per 31 Desember 2021, berusia maksimal 39 (tigapuluh sembilan) tahun;
3. telah lulus program magister (S2) dari perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT);

b. perguruan tinggi kedinasan dalam negeri; atau
c. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi.

4. memiliki dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:

a. IPK program magister minimal 3,25 pada skala 4 atau yang setara, yang dibuktikan dengan 
transkrip nilai asli atau dilegalisir; atau



b. bagi  lulusan program magister penelitian tanpa IPK, wajib melampirkan surat keterangan 
dari perguruan tinggi asal. 

5. tidak sedang menempuh (on-going) atau telah menempuh studi jenjang doktoral;
6. memiliki surat izin dari pemimpin perguruan tinggi asal (untuk dosen perguruan tinggi negeri) 

dan/atau Kepala LLDikti Wilayah terkait (untuk dosen perguruan tinggi swasta);
7. mengisi formulir pendaftaran daring; 
8. memiliki proposal penelitian dalam bahasa Inggris;
9. memiliki dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh 

ETS (www.ets.org), PTE Academic atau IELTS (www.ielts.org) dengan minimal TOEFL iBT 80, 
PTE Academic 58, atau IELTS 6,5, sedangkan untuk TOEFL ITP, sertifikat yang masih berlaku 
harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia dan skor minimal 
550; dan

10. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pendaftar Bridging Course Dosen PTA sesuai format 
yang ditentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Bagi calon peserta yang berminat mengikuti program ini, kami persilakan mendaftar melalui laman 
beasiswadosen.kemdikbud.go.id paling lambat 3 September 2021.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,

Mohammad Sofwan Effendi
Tembusan: NIP 196404031985031008
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
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