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Bersama ini kami kirimkan informasi terkait Publikasi Internasional Karya Ilmiah sebagai
berikut untuk mohon diinformasikan kepada semua dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana
di fakultas Saudara.
Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor No.: 1138-UN.10-LL-2012, tanggal 6 Maret 2012 terkait
Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No.
224/PER/2010 dan No. 225/PER/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Disertasi sebagai Tugas Akhir
Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya khususnya pasal 8 ayat 3, 4, dan 5, maka
bersama ini kami sampaikan beberapa informasi implementasi Surat Edaran tersebut.
I. Terkait Publikasi Artikel pada Jurnal Internasional
1. Bahwa untuk menjaga kualitas publikasi artikel maka semua artikel dosen maupun
mahasiswa sebelum disubmit ke jurnal internasional harap diserahkan ke PPIKID dulu untuk
dicheck oleh tim.
2. Setiap artikel akan dicheck oleh dua reviewer dalam waktu paling lama 10 hari sejak artikel
diserahkan dan akan dikoordinasikan dengan penulis artikel.
3. Apabilla artikel disubmit dan terbit tanpa melalui pengecheckan oleh tim dan berdasarkan
penilaian tim sesuai Form Penilaian yang termuat di www.timppikid.ub.ac.id ternyata
kualitas artikel tidak memenuhi syarat untuk kepentingan insentif atau studi mahasiswa maka
akan menjadi tanggungjawab penulis.
II. Pengajuan Bantuan Dana Seminar Internasional
1. Pengusul harus sudah menyerahkan salinan (tembusan) berkas usulan ke PPIKID disertai
Curriculum Vitae minimal 3 minggu sebelum waktu pendaftaran seminar berakhir.
2. Pengusul bantuan dana seminar internasional harus mengikuti evaluasi/seleksi sebagaimana
tercantum pada butir (I.8.i) Surat Edaran Rektor No.: 1138/UN.10/LL/2012 dengan penilaian
sesuai Form Penilaian yang termuat di www.timppikid.ub.ac.id. Seleksi akan dilaksanakan
dalam waktu paling lama 2 minggu setelah berkas diserahkan.
3. Sebelum mengikuti evaluasi/seleksi dan dinyatakan ”lulus” maka pengusul tidak
diperkenankan untuk melakukan pembayaran biaya apapun terkait dengan pelaksanaan
seminar yang akan diikuti.
4. Apabila pengusul sudah melakukan pembayaran biaya dan ternyata ”tidak lulus”
evaluasi/seleksi, maka dana yang sudah terlanjur dibayarkan tidak bisa diganti oleh
universitas.
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5. Sesuai dengan Surat Edaran Rektor No 1138/UN.10/LL/2012 butir (I.8.h) maka artikel yang
telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan ternyata terbit pada jurnal internasional
maka insentif publikasi artikel tidak bisa diberikan lagi.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
NB. Informasi lebih lengkap terkait Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen dapat dilihat di
www.timppikid.ub.ac.id.

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 19510122 197903 1 002
Tembusan :
1. Yth. Direktur PPSUB sebagai informasi
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