Pendaftaran Beasiswa Mobilitas Penelitian di Prancis: Séjour
Scientifique de Haut Niveau (SSHN)
Edisi 2022
Kedutaan Besar Prancis – Institut Français Indonesia meluncurkan program beasiswa SSHN, dukungan
perjalanan bagi para peneliti Indonesia yang ingin memulai atau menindaklanjuti berbagai proyek kerja sama
ilmiah tingkat tinggi antara kedua negara. Beasiswa Séjour Scientifique de Haut Niveau tersebut ditujukan
bagi mahasiswa S3, peneliti muda maupun peneliti senior Indonesia guna mendanai perjalanan ilmiah
mereka di Prancis untuk periode bulan September hingga Desember 2022.

Persyaratan
Panggilan pendaftaran ini terbuka bagi mahasiswa S3, peneliti muda maupun peneliti senior yang bekerja
di perguruan tinggi atau lembaga penelitian Indonesia yang memiliki kerja sama dengan Prancis. Para calon
penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan berikut ini:
•
•
•
•
•
•

Warga Negara Indonesia;
Peneliti muda : Mahasiswa S3 yang tidak terdaftar di perguruan tinggi Prancis atau peneliti muda
yang kurang dari 5 (lima) tahun menyelesaikan pendidikan doktor;
Peneliti senior : Post-doc atau peneliti yang telah menyelesaikan pendidikan doktor di atas 5 tahun;
Bisa berbahasa Inggris atau Prancis ;
Memiliki surat undangan dari perguruan tinggi atau laboratorium di Prancis;
Proyek penelitian harus terdaftar sebagai bagian dari kerja sama yang tengah berjalan antara
perguruan tinggi/lembaga penelitian Indonesia dengan mitra kerja di Prancis. Hal tersebut harus
dapat dibuktikan dengan adanya MoU atau Surat Perjanjian bertanda tangan.

Kewajiban Penerima Beasiswa
Penerima beasiswa berkewajiban untuk:
•
•

Menjalani keseluruhan perjalanan ilmiah ini selama periode yang telah ditentukan di awal;
Menginformasikan semua perubahan data (alamat, ketidakhadiran, re-orientasi, dsb.) kepada
Campus France, lembaga yang mengurus admistrasi beasiswa di Prancis dan juga kepada Kedutaan
Besar Prancis di Jakarta.

Kriteria Calon Penerima Beasiswa
Beasiswa SSHN diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
•

Memiliki keunggulan akademik;
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•
•
•

Kualitas, relevansi dan koherensi perjalanan ilmiahnya ke Prancis dengan proyek profesional calon
penerima beasiswa sepulangnya ke Indonesia;
Perjalanan ilmiah ini merupakan bagian dari proyek penelitian Prancis-Indonesia yang tengah
berjalan atau berkontribusi tinggi bagi kerja sama penelitian Prancis-Indonesia;
Perhatian khusus akan diberikan pada proyek penelitian yang terkait dengan tindak lanjut
Programme Hubert Curien (PHC) Nusantara.

Penerima Beasiswa dari Pemerintah Prancis (BGF) menerima manfaat sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Tunjangan bulanan sebesar 1704 euros untuk peneliti muda dan 2055 euros untuk peneliti senior;
Tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Prancis (sesuai aturan Campus France);
Tiket kereta kelas 2 dari bandara kedatangan ke lokasi penelitian, khusus perjalanan pertama saja;
Akses prioritas ke asrama universitas;
Pendampingan dari Campus France selama persiapan dan prosedur administrasi beasiswa.

Prosedur dan lini masa
Calon penerima beasiswa harus mengisi formulir daring dan melampirkan berkas di bawah ini dalam format
pdf melalui tautan google drive:
• Fotokopi paspor ;
• CV dalam bahasa Prancis atau Inggris berisikan daftar publikasi ilmiah yang telah dipublikasi atau
yang tengah disusun;
• Surat motivasi maksimum satu lembar (dalam bahasa Prancis atau Inggris);
• Salinan ijazah terakhir;
• Deskripsi proyek penelitian yang menjelaskan subyek penelitian, resume singkat penelitian, rumusan
masalah, metodologi, dan pembagian waktu kerja antara dua laboratorium riset;
• Surat undangan resmi dari perguruan tinggi atau laboratorium Prancis dalam bahasa Prancis atau
Inggris ;
• Convention d’accueil dari perguruan tinggi atau laboratorium Prancis (contoh dokumen dapat
diakses di sini).
Konfirmasi pendaftaran akan dikirimkan setelah berkas pendaftaran diterima. Bila Anda tidak
menerimanya, silakan menghubungi kami melalui surel projet@ifi-id.com.
Kalender pendaftaran:
−
−

Gelombang pertama resmi ditutup dan hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2022.
Gelombang kedua telah dibuka sampai 15 Oktober 2022 dan seleksi akan dilakukan secara berkala
setiap bulan, sesuai dengan berkas yang masuk terlebih dahulu.
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