Australia Awards mengundang perwakilan dari institusi-institusi di Indonesia yang mengawasi atau
mengelola beasiswa internasional untuk studi di luar negeri dan ingin mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan mereka dalam bidang manajemen beasiswa untuk studi singkat di Australia pada tanggal
14-25 Oktober 2019.

Kolaborasi beasiswa
internasional
Beasiswa studi singkat –
Australia Awards di Indonesia

Studi singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap dengan mengadopsi pendekatan multicabang: program beasiswa dilihat dari perspektif pemerintah, kontraktor pengelola, universitas, pemberi
kerja dan penerima beasiswa. Studi singkat akan mengeksplorasi bagaimana program beasiswa Australia
telah berkembang, bagaimana skema beasiswa telah berubah selama bertahun-tahun dan bagaimana
Pemerintah Australia mendanai program-program beasiswa termasuk program Australia Awards.
Supaya terpilih untuk studi singkat ini Anda harus:
•

Merupakan perwakilan dari Kementerian pusat yang ditargetkan berikut (melalui proses nominasi):
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan
Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Agama, Kementerian Keuangan (LPDP), atau
Kementerian pusat lainnya yang tidak ditargetkan tetapi mengelola program beasiswa luar negeri
(melalui proses pendaftaran terbuka);
Atau

•

Merupakan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Indonesia yang terlibat dalam pengelolaan program
beasiswa luar negeri (melalui proses pendaftaran terbuka);
Atau

•
•
•
•
•

•

Merupakan perwakilan dari universitas di Indonesia yang menawarkan dan mengelola beasiswa
internasional (melalui proses pendaftaran terbuka);
Memiliki pengalaman dan peran relevan dalam mengawasi atau mengelola program-program
beasiswa Indonesia yang mengirim penerima beasiswa ke luar negeri;
Memiliki kualifikasi Diploma (D3) atau lebih tinggi;
Mendapatkan surat dukungan dari institusi/ atasan;
Berkomitmen untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyek pengembangan sebagai bagian dari
studi singkat, terlibat aktif, membina jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan dan
menyebarluaskan pembelajaran dari studi singkat dengan kolega dan rekan sejawat;
Pelamar diharapkan untuk memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris yang memadai. Kompetensi
Bahasa Inggris peserta merupakan bagian dari proses seleksi. Penilaian kompetensi bahasa Inggris
berdasarkan wawancara telepon dan bukti tambahan lainnya yang disediakan oleh pelamar (bukti
studi atau tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris, bekerja di lingkungan yang
berbahasa Inggris, menyelesaikan studi, kursus atau ujian yang menggunakan bahasa Inggris)

Program ini merupakan beasiswa yang dibiayai secara utuh. Semua biaya studi singkat, perjalanan,
akomodasi dan uang saku akan disediakan oleh Australia Awards.
Untuk informasi lebih lanjut
www.australiaawardsindonesia.org.

dan

pendaftaran,

silahkan

kunjungi

website

kami

Seluruh proses aplikasi harus diselesaikan sebelum hari Minggu, 30 Juni 2019 melalui tautan ini
https://www.australiaawardsindonesia.org/id/scholarshipcollaboration

di
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•

Lokakarya pra- studi singkat: 17-19 September 2019

•

Studi di Australia: 14-25 Oktober 2019 (berangkat tanggal 11 Oktober, pulang tanggal 27
Oktober)

•

Lokakarya pasca studi: 21-23 Januari 2020

Tujuan Pembelajaran Studi:
•

•
•
•
•

•

•

Mengidentifikasi peluang kolaborasi lebih lanjut antara program beasiswa di Indonesia dan
Australia termasuk identifikasi fungsi dan pembiayaan bersama (co-financing), dan
pengembangan jaringan
Membahas dampak jangka panjang serta tujuan strategis dari program beasiswa
Studi banding cara-cara pengelolaan program beasiswa di Indonesia dan Australia
Menjelajahi peran beasiswa internasional dalam agenda pembangunan manusia Indonesia
Membandingkan studi yang diperoleh tentang aspek operasional dari program beasiswa yang
mencakup seluruh siklus beasiswa (promosi, pemilihan penerima beasiswa, pemeriksaan
kelayakan, pemilihan universitas dan program studi, mobilisasi, dukungan penghargaan dan
program pengayaan, pemantauan dan evaluasi, reintegrasi dan keterlibatan alumni) dan
pengelolaan database
Membandingkan studi tentang program beasiswa global dan regional untuk memahami teori
perubahan dan dampak strategis mereka dan mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh untuk
mendukung peningkatan berkelanjutan dari program beasiswa
Membahas metode kontrak antara program beasiswa dan universitas, pembayaran dari dana
abadi ke universitas dan sistem dan praktik manajemen informasi beasiswa

