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Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dari
Hal

3 | ilAR 20m

: Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret
: Tawerrn Propcd Insentif Penyelengganen Konferrensi Internesiord @ue BOPTN)

Tehun Anggaran 2lD0

Diberitahukan dengan horma! bahwa Lembaga Penelitian dan PengaMian kepada Masyarakat Universitas Sebelas
Marct (LPPM UNS) memberikan kesempatan kembali kepada para tenaga pendidik di lingkungan Universias
Sebelas Maret untuk mengajukan Proposal Insentif Penyelengganan Konferrnsi Internasional @ana
BOPTN) Tehun Anqgerrn 2020 paliag lamM nnggal 17 April 202A

Proposal yang diajukan harus memenuhi kriteria pengusulan :

a. Proposal diusulkan melalui Grup riset. Pengusul adalah ketua panitia konferensi yang juga merupakan
ketua/anggota grup riset tersebut

b. Usulan disahkan oleh Dekan yang dibuktikan dengan surat tugas dari dekan.
c. Proposal harus ditulis dalam bahasa Inggris.
d. Konferensi sekurang-kurangnya melibatkan dua invited (keynote) speaker dari luar negeri yang diundang

dalam konferensi yang diusulkan.
e. Pakar yang diundang memiliki H-index Scopus lebih dari atau sama dengan 5 untuk bidang non-€ksakta,

dan H-index lebih dari atau sama dengan E untuk bidang eksakta (bukti surrt konfirm$i kccediean
menjrdi invited speaker harus dilampirkan).

f. Pengusul yang mengajukan mitna kerja dengan himpunan profesi internasional akan diprioritaskan.
g. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di pruiding terindeks Scopus minimal 30 makalah beraliliasi

TJNS.

h. Adanya kerjasama dengan jurnal intemasional dan luaran berupa jumal bereputasi internasional (terindeks
di Scopus atau Web of Science) dengan penulis berafiliasi UNS menjadi priorites dalam pros€s seleksi.

i. Konferensi dilaksanakan paling lambat 30 Oktober 2020.

Adapun ata cara pengusulan Proposal Insentif Penyelenggaraan Konferensi Internasional (Dana BOP'IN) Tahun
Anggarar 2020 dilakukan secara online melalui iris I l03.uns-ac.id

l. Panduan P2M PNBP/ Insentif Penyelenggaraan Konferensi lntemasional (Dana BOPTN) LiNS 2020 Edisi VII
(revisi) bisa diunduh di larnan: htto://lonm.uns.ac.id

2. Jadwal tahapan pengusulan proposal Insentif Penyelenggaraan Konferensi Internasional (Dam BOpTN)
sebagai ben-kut :

No Ureien Kggietan Waktu
a Dosen telah terdaftar dalam group riset (GR) mengisi perencanaan agenda

riset dan pengaMian melalui sistem IRIS I l03 (udul semua anggota
Group Riset diinput ke sislem IRIS I 103)

3l MaretVd 17 Apr1l2020

b Proses input tahapan usulan proposal dan persetujuan anggota melalui
sistem [USl103 (bila anggota group riset akan mengusulkan teapi judul
belum rnuncul dj dj sisten IRJSI l0j mengirubungi letua RG untuk sqgera
diinputkan)

3l Maret Vd 17 AWil2O2O

Lembar halaman identitas usulan dan lampirannya dicetak melalui sistem
fruSf 1$3 (fonnat h/ru trretilEdr fur tap tcnrhaga ditiadakan)
kemudian dikompilasi menjadi l (satu) fail PDF maksimal 5 MB berisi:
cover, lembar halaman identias usuhn dan substansi proposal kernudian
diunggah ke sistem IRISI t03

3l Maret s/d 17 April2020

d KPPMF/P kemudian melakukan vali.rasi (approval) proposal yang
diunggah peneliti/pengabdi (proposal yang belum diunggah tidak bisa
divalidasi/approval oleh KPPMF/P

18 April Vd2l April 2020



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:
l. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik (sebagai laporan)

Parama Astirin, MS
t986012002
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