KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGl,DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS PIARET
Jalan ir Sutami No 36A Kcntingan Surakarta 57126
Tclp Rcktor 642283 Ka Biro:64665S PR d.nn 3ag Lain 1 646994 F246624,646761 Fa、

Nomor
Lampiran
Hal

:!'393 /uN27/KP/2016

1646655

田 嘔 硼

:1(Satu)surat
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Memperhatikan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor
B/2556/D.ll|.PANRB/07/2016 tanggal.20 .luil zoto tentang batas uiia maksimai
tugas betajar
bagi dosen (Copy surat terlampjr), dengan ini kami samiaikan aengan hor;ai f"rulri"n
Surat
Edaran
iein"krn
Rektor nomor 1o730luN27lKp/2016 tanggar 13 septembei 2016 sebagai berikut
Bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga pendidiUdosen berkualifikasi Doktor/S3/Sp2
sebanyak 40yo pada tahun 2019 sesuai Renstra UNS dan upaya penyelesaian studi
sesuai ketentuan
(tepat waktu) bagi pendidiUdosen UNS yang melaksanakan studi lanjul, maka
Univesitas Sebelas Maret
P"lY I9ln"Inbil langkah langkah terkait studi lanjut program Magister/S2/Sp1 dan program
Doktor/S3/Sp2 sebagai berikut :
:

1. Tenaga pendidiUdosen yang telah diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana dalam negeri tahun
2016
dan ybs sedang proses pengaiuan studi lanjut dengan skema ijin belajar, aiar oiuUan menjadi
usul studi
jaminan pembiayaan dari
131ryt !9p31 9!ema tugas.belajar, selanjutnya apabila ybs belum mendaiat
BPP-DN/LPDP/BUDI atau bea siswa lainnya, UNS aian memberikan 'bantuan biaya studi sesuai
ketentuan yang berlaku;

2 J:!?Sa pendidiudosen yang akan melaksanakan
2016 harus dengan status

studi lanjut program Doktor/S3/Sp2 mulai September
tugas belajar, UNS tidak lagi menerbitkin surat ijin belajai.

3. Ketentuan pemberian tugas belajar sebagaimana tersebut pada nomor 2 tersebut di atas dapat
djkecualikan untuk pegawai pelajar yang telah diterima studi lanjut dan tidak memenuhi ketentuan surat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
B/2556/D.lll.PANRB/07/2016 (berusia lebih dari 50 tahun) atau untuk kepentingan pelayanan institusi
yang tidak memungkinkan pemberian status tugas belajar.

4. Ketentuan mengenai tugas belajar

ini berlaku unluk studi lanjut baik di dalam UNS atau di luar UNS.

Demikian untuk men.iadikan perhatian dan terima kasih.
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