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PROGRAM BEASISWA IKATAN DINAS (BIDIN) 2018 

Institut Teknologi Del (IT Del) membuka program BIDIN tahun 2018 bagi mahasiswa program Magister 

dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terkemuka di dalam negeri, yang tertarik menjadi dosen di IT 

Del untuk bidang ilmu/Program Studi sebagai berikut: 

1. Matematika 

2. Bahasa Inggris 

3. Teknik Bioproses 

4. Manajemen Rekayasa 

5. Sistem Informasi 

6. Teknik Komputer 

7. Teknik Elektro 

8. Teknik Informatika 
 

Kriteria Pendaftar: 

1. Mahasiswa aktif di  program studi Magister untuk bidang ilmu yang erat hubungannya dengan 

posisi dosen yang dilamar; 

2. Memiliki prestasi akademik baik selama mengikuti program Magister dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (sementara) minimum 3.25; 

3. Setelah menyelesaikan studi Magister, bersedia bekerja menjadi dosen IT Del selama  masa waktu 

(2N+1) dimana N adalah masa studi yang dibiayai oleh IT Del.  

Cakupan Beasiswa: 

1. Uang kuliah selama semester yang sedang dan akan dilalui selama masa studi; 

2. Uang saku sebesar Rp 1.500.000,- per bulan pada semester yang sedang dan akan dilalui selama 

masa studi;  

3. Biaya pembelian buku sebesar maksimum Rp 1.000.000,- (per semester,  sesuai kebutuhan dan 

bukti pembelian disertakan) pada semester yang sedang dan akan dilalui selama masa studi; 

4. Biaya penulisan disertasi sebesar Rp 2.000.000,- (sekali). 

Prosedur Pendaftaran dan Seleksi: 

1. Penerimaan surat lamaran, CV, dan transkrip nilai studi Magister, ke: recruitment@del.ac.id 

paling lambat tanggal 28 Februari 2018; 

2. Penerimaan notifikasi pendaftar yang lolos seleksi administrasi, paling lambat seminggu setelah 

berkas lamaran diterima; 

3. Pelaksanaan tes kesehatan, psikotes, dan wawancara, paling lambat dua minggu setelah notifikasi 

lolos seleksi administrasi dikirimkan; 

4. Pengumuman hasil akhir seleksi, paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan tes kesehatan, 

psikotes, dan wawancara; 

5. Penandatangan kontrak BIDIN, paling lambat sebulan setelah pengumuman hasil akhir seleksi, 

bagi peserta yang dinyatakan berhasil diterima pada program BIDIN 2018. 

Catatan:  

1. Pelamar yang mengirimkan berkas lamaran akan segera diproses TANPA menunggu waktu batas 

akhir pendaftaran. 

2. Jika anda memiliki pertanyaan mengenai program BIDIN IT Del, silahkan mengirimkan email ke: 

hrd@del.ac.id serta dapat mengunjungi situs https://www.del.ac.id/?page_id=7511 untuk 

menelusuri pengumuman ini. 

3. Terlampir kami sampaikan informasi lebih rinci mengenai lowongan pekerjaan sebagai dosen di 

IT Del. 
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