1. Penjelasan Program
Sesuai dengan kebijakan baru pemerintah Korea Selatan, Korean Council for
University Education (KCUE) telah membuka program beasiswa baru untuk para Dosen
didaerah ASEAN HEAT(Higher Education for ASEAN Talents). Proyek beasiswa ini
bekerja sama dengan Mentri Pendidikan Republik Korea, Mentri Luar Negeri Republik
Korea, Mentri Pendidikan ASEAN, dan Sekretariat ASEAN.. Proyek ini disponsori oleh
dana ASEAN-KOREA Coorperation Fund.
Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempromosikan kerjasama pertukaran
mahasiswa dikedua negara dengan memberikan beasiswa kepada para Dosen di
universitas negara ASEAN untuk menyelesaikan program Ph.D di universitas Korea. Dan
berkelanjutan untuk menciptakan landasan kerjasama yang saling menguntungkan dalam
pendidikan tingkat tinggi serta meningkatkan kualitas pendidikan tingkat tinggi di Korea
dan negara-negara ASEAN.
Korean Council for University Education (KCUE) adalah lembaga yang didirikan
berdasarkan hukum pada tahun 1982 dan merupakan badan konsultatif universitas empat
tahun. KCUE bertanggung jawab atas ujian masuk, evaluasi dan mengumumkan
informasi resmi universitas di Korea, yang bertujuan untuk mempromosikan
pengembangan pendidikan universitas yang sehat dengan memperkuat otonomi dan
akuntabilitas universitas. Khususnya, sebagai lembaga internasional terkemuka dalam
pendidikan tingkat tinggi di Korea, kami melakukan kerja sama aktif dengan kampus Asia,
AIMS, Akreditasi Universitas, dan KARIC.

2. Ringkasan Program
▣ Daftar isi
1) Pengumuman dan seleksi penerima beasiswa
- Beasiswa: Diberikan kepada 30 Dosen universitas per tahun dengan gelar master di
10 negara ASEAN
2) Program Doktor (3 tahun) dengan beasiswa dan bantuan biaya tinggal
3) Lainnya
- Bantuan program pertukaran mahasiswa FMIPA jangka pendek untuk mahasiswa dari
universitas penerima beasiswa
- Mengeluarkan undangan bagi para dosen alumni HEAT(Higher Education for
ASEAN Talents) untuk mengikuti acara reuni.
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▣ Periode Program
2020-2025 (siswa terseleksi yang menerima beasiswa 3 tahun dan telah
menyelesikan pendidikan akhir tahun ke 3)
Proyek ini sedang berlangsung sebagai proyek percontohan, kemudian akan dilanjutkan
serta jumlah personil yang dipilih akan ditambah di masa mendatang.

3. Kualifikasi siswa penerima beasiswa
- Warga negara ASEAN, yang merupakan Dosen full time di universitas negara asal.
- Mereka yang berusia di bawah 45 tahun dan memiliki tingkat pendidikan akhir yang
setara dengan master atau master.
- Berwarganegara ASEAN dan saat ini bekerja sebagai dosen di universitas (4 tahun)
negara asal.
- Pemohon harus memiliki gelar master atau setara dengan master atau lebih tinggi.
- Mereka yang memiliki kesehatan fisik dan mental untuk belajar di Korea dalam
jangka waktu panjang.
- Mereka yang telah membahas masalah cuti dengan universitas tempat mereka
mengajar dan rencana kontribusi setelah kuliah di luar negeri.
- Mereka yang berusia di bawah 45 tahun sejak tanggal penerimaan (1 September 2020).
- Memiliki tingkat kemahiran berbahasa Korea atau Inggris.
※ Dalam hal Dosen yang diundang, mereka bertanggung jawab untuk mendiskusikan
rencana kontribusi setelah kuliah diluar negri dan rencana cuti untuk kuliah diluar negri
dengan universitas (atau Departemen Pendidikan) tempat mereka mengajar.
※ Wajib menyerahkan sertifikat identifikasi jabatan dan surat izin belajar dengan cap
resmi rektor universitas tempat mengajar.

4. Manfaat penerimaan Beasiswa
- Bantuan untuk biaya pendaftaran dan biaya kuliah penuh, $ 1,100 per bulan
selama 3 tahun per orang.
- Bantuan tiket pesawat 1 kali, biaya hidup (1 kali, $ 300), biaya pencetakan tesis
kelulusan (1 kali, $ 500).
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5. Pilihan penerima beasiswa
▣ Universitas yang berlaku: Kangwon Nastional University, Kyung Hee University,
Korea University, Ewha Womans University, Jeonbuk National University, Chung-Ang
University (kuliah dalam bahasa Inggris atau Korea).
※ Jurusan : Dapat dilihat di situs web Dewan Pendidikan Universitas Korea
http://english.kcue.or.kr HEAT program Guidelines
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▣ Pertimbangan saat menentukan siswa penerima beasiswa
Maksimalkan prestasi belajar dan mencegah pemutusan sekolah.
- Wajib menyerahkan surat izin belajar yang dikeluarkan dan dicap oleh rektor
universitas dan perencanaan mengenai cuti selama kuliah serta rencana lanjut setelah
penyelesaian kuliah.
- Anda dapat memilih fakultas yang anda inginkan.
persyaratan spesifik untuk negara-negara ASEAN
- Refleksi bidang akademik sesuai dengan permintaan negara ASEAN ketika
menentukan jumlah personil yang diterima.
- Pertimbangan pelamar yang diutamakan adalah pelamar dari universitas yang dapat
memperluas pertukaran antara universitas Korea dan negara ASEAN.
※ Dapat dilihat di situs web Dewan Pendidikan
http://english.kcue.or.kr HEAT program Guidelines
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