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Wow,UMSiapkanBl
Dosen Belaiar ke tN

UNMRSITAS Negeri Malang (tiM) terus menggenjot
kualitas para dosen. Salati satu carany4 menyiapkan g1
dosen muda ruitukmenempuh studi program doktor di
luar negeri (LN), arru:al20l? ini, Flal itn merupahn,langkah
UM untuk terus mendorong dosen agar memiliki wawasan
pendidikan yang luas, tidak hanya di Indonesia.

_Saat diwawancarilawa PcE p.adary Malaryg, Sabnr (2flf),
Dtektur Hubungan Internasional tIMFrof Dr yazid ..1
Basthorni IUe menyatakan;:deb?ry.*:gtr dosen tersebut
sedarg digembleng untuk melalulan persiapan-sedarg digembleng_ untuk melalulan persiapan-
pasiafun yang dipfuukan. Misalnya, i""q+brc"
proposal disertasi yang berkelas intermitbal. I{d iiuproposal disertasi yang berkelas intermiebdl. tCd it"
supaya rnereka bisa mendapatkan Letter $Accqwrce
(lcrrA) atau surat diterima sebagai nrahasiinua di il,t{.

unrkshop-nya, sudah persiapan membuat
trpealdisertasi yang dilalcrkarr selarna tigahari mrilai
unis (f9/1) sampai Sabtu (21/t)i terang dia.
Proposal dieertasi menjadi syarat utama dan

sangat penting yang harus dipenuhi. Jika pembuatan
proposalnya masih kurang tepat, menuut Yazid,
kemungkinan sulit diterima. /'selain dibekali dengan
worlcshop,kumi juga berupaya untuk mencarikan
promotor bagi mereka," terangnya.

Negara tujuan dari Bl dosen itu antara lain Iepang
TailTan, Belenda Jerrnan, Portugal, Amerika, dan Inggris.

Selanjutny4 Yazid menyampaikan, sebanyak 20
di antara 8l dosen muda itu akan dibiayai kampus.
Mereka diproyeks,ifaq dapgt menggrmakari,pbnd:inaan
proyek Intemational Development Bank (IDn) yang
sedang dikelola tIM. Selebihnya, mereka akan rtidoroag
untuk mendapatkan beasiswa lembaga pengelola dana
pendidikan (LPDP), beasiswa unggulan dosen Indonesia
luar negmi (BLIDI LN), dan penyedia beasisr,en program
doktor lainnya. "Sekarang sangat banyak penyedia bereiswa
LN. Kita tfoiggal persiapkan dosennyaj' bebernya.

Dia menyampikan, dosen muda dipilih karena lebih
alCif dan progresif- Dosen muda dianggap dapat menT/erap
informasi dengan cepat dalam menerima informasi,
beradaptasi, dan menerirna pengetahuan dari LN. Dengan
begitu, merekabisa inaksinial dalam menempuh studi di
LN. "Merela perwakilan dari dosen di semua jurusan yang
ada di UMj' papamya. (kis/ca/lid)


