PENGUMUMAN PENERIMAAN DOSEN TETAP
Universitas Islam Riau (UIR) membuka kesempatan berkarier untuk putera/puteri terbaik bangsa
untuk menjadi Dosen Tetap bidang Hukum Internasional, Ekonomi Syariah (Program studi S1)
dan Teknik Sipil (Program Studi S2) dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Persyaratan
Warga Negara Indonesia
Beragama Islam
Memiliki kemampuan baca Al-Quran yang baik
Usia Maksimum 35 Tahun (tamatan S2) dan 45 Tahun (tamatan S3)
Untuk Bidang Studi Hukum Internasional dan Ekonomi Syariah minimal pendidikan S2
dan bidang Studi Teknik Sipil berpendidikan S3.
6. A. Bagi pelamar yang berpendidikan S2 dengan ketentuan:
- Bersedia melanjutkan studi S3 minimal 3 tahun sejak diangkat jadi Dosen Tetap dengan
biaya sendiri
- Jurusan S1 dan S2 Linear (masih dalam satu rumpun ilmu)
- Indeks prestasi kumulatif (IPK) S1 minimal 3.00 (skala nilai 0-4) dengan masa studi
maksimum 5 tahun
- Indeks prestasi kumulatif (IPK) S2 minimal 3.50 (skala nilai 0-4) dengan masa studi
maksimum 3 tahun
- Dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A dan Program Studi Terakreditasi A,
dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi yang dilegalisir
- Dari perguruan tinggi Luar Negeri yang diakui Kemenristekdikti dibuktikan dengan
Photocopy Ijasah dan Penyetaraan ijasah
- Bagi pelamar yang tinggal menunggu wisuda dapat melampirkan surat keterangan lulus
dari pimpinan perguruan tinggi dengan mencantumkan masa studi dan IPK
- Apabila dinyatakan lulus, maka baru dapat diangkat jadi Dosen tetap 100 % setelah
mengurus Jabatan Fungsional
B. Bagi pelamar yang berpendidikan S3 dengan ketentuan:
-

Jurusan S1, S2 dan S3 Linear (masih dalam satu rumpun ilmu)
Indeks prestasi kumulatif (IPK) S1 minimal 3.25 (skala nilai 0-4) dengan masa studi
maksimum 5 tahun
Indeks prestasi kumulatif (IPK) S2 minimal 3.50 (skala nilai 0-4) dengan masa studi
maksimum 3 tahun
Indeks prestasi kumulatif (IPK) S3 minimal 3.75 (skala nilai 0-4) dengan masa studi
maksimum 7 tahun
Dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A dan Program Studi Terakreditasi A,
dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi yang dilegalisir atau jika dari perguruan tinggi
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Luar Negeri yang diakui Kemenristekdikti dibuktikan dengan Photocopy Ijasah dan
Penyetaraan ijasah
- Bagi pelamar yang tinggal menunggu wisuda dapat melampirkan surat keterangan lulus
dari pimpinan perguruan tinggi dengan mencantumkan masa studi dan IPK
- Apabila dinyatakan lulus, maka baru dapat diangkat jadi Dosen tetap 100 % setelah
mengurus Jabatan Fungsional
7. Pelamar wajib mempunyai pengalaman mengajar, penelitian dan atau publikasi ilmiah
yang dibuktikan dengan hasil publikasi pada jurnal yang terakreditasi atau laporan hasil
penelitian yang dilegalisir
8. Sehat Jasmani dan Rohani/tidak mengalami gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter yang terbaru dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari Rumah Sakit diluar
negeri yang direkomendasikan oleh KBRI setempat
9. Bebas dari Narkoba dan Obat terlarang lainnya (yang dibuktikan dengan surat keterangan
Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah)
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian dari
Kepolisian Resort Setempat
11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap
12. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya
13. Bersedia bekerja penuh waktu di UIR
14. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
15. Menguasai kemampuan bahasa inggris baik pasif maupun aktif
16. Toefl ETS dengan nilai minimal 500 (PBT) atau IELTS minimal 6 (yang masih berlaku
maksimal enam bulan sejak sertifikat dikeluarkan)
II.
Pendaftaran
1. Mengajukan surat lamaran diatas materai 6000 dengan alamat Rektor Universitas Islam
Riau
2. Melampirkan berkas pendukung
- Photo copy KTP yang dilegalisir
- Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, dengan ketentuan menghadap kedepan, wajah
terlihat jelas, berpakaian formal dan berlatar belakang warna merah
- Bagi lulusan luar negeri melampirkan SK penyetaraan ijasah dari Kemenristekdikti
- Photo copy ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir
- Photo copy akreditasi Perguruan tinggi dan Program Studi yang dilegalisir
- Daftar riwayat hidup terbaru
- Bukti photo copy hasil publikasi pada jurnal yang terakreditasi atau laporan hasil
penelitian yang dilegalisir
- Bagi tamatan S2 diwajibkan membuat Surat pernyataan bersedia melanjutkan studi S3
minimal 3 tahun sejak diangkat jadi Dosen Tetap dengan biaya sendiri
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III.

Surat keterangan sehat terbaru yang dibuat untuk kepentingan pendaftaran lowongan
dosen
Surat keterangan tidak mengalami gangguan jiwa terbaru yang dibuat di Rumah Sakit
Jiwa Setempat untuk kepentingan pendaftaran lowongan dosen
Surat Keterangan Bebas Narkoba terbaru yang dibuat satu bulan terakhir
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (maksimal enam bulan sejak diterbitkan)
Surat pernyataan diatas materai bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik
Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan
sebelumnya
Photo copy sertifikat toefl/ilts dengan nilai minimal 500 (PBT) atau IELTS minimal 6
(yang masih berlaku maksimal enam bulan sejak sertifikat dikeluarkan)
Dokumen tambahan yang mendukung
Seleksi dan Pelaksanaan TES

Seleksi melalui 3 tahapan, yang meliputi:
1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kemampuan Dasar (TPA, EPT dan Psikotes)
3. Seleksi Kemampuan Bidang (praktek mengajar dan wawancara dalam Bahasa Inggris)
No
1

Kegiatan
Pengumuman
Penerimaan

Tanggal
27 s/d 31 Agustus 2018

2

Pendaftaran

3 s/d 7 September 2018

3

Seleksi Administrasi

3 s/d 7 September 2018

4

Pengumuman dan
Seleksi Administrasi
Seleksi Kemampuan
Dasar (TPA, dan
EPT)
Psikotes
Pengumuman Seleksi
Kemampuan Dasar
Seleksi Kemampuan
Bidang
Pengumuman Akhir
kelulusan

10 s/d 14 September 2018

5

6
7
8
9

Tempat
Biro Administrasi,
Umum dan
Personalia
Biro Administrasi,
Umum dan
Personalia
Biro Administrasi,
Umum dan
Personalia
Kampus UIR

17 September 2018

Kampus UIR

20 September 2018
24 September 2018

Kampus UIR
Kampus UIR

1 s/d 2 Oktober 2018

Kampus UIR

9 Oktober 2018

Kampus UIR

Page 3 of 4

10

Pemberkasan Akhir

22 Oktober 2018

11

Penerbitan SK
Pegawai

November 2018

Biro Administrasi,
Umum dan
Personalia
Biro Administrasi,
Umum dan
Personalia

*jadwal bisa berubah sewaktu-waktu
IV. Lain-lain
1. Keputusan panitia dalam hal ini kelulusan pendaftaran/pelamar pada setiap tahap tes
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
2. Mohon pelamar selalu memperbaharui informasi melalui laman http://uir/ac/id/
3. Apabila pelamar memberikan keterangan yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui
baik pada setiap tahapan maupun setelah diangkat menjadi Dosen tetap, Universitas Islam
Riau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan atau memberhentikan sebagai calon
dosen tetap, serta UIR berhak menuntut ganti rugi yang terjadi akibat keterangan yang tidak
benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah
memberikan keterangan palsu

Pekanbaru,

Agustus 2018

Panitia Seleksi Dosen Tetap UIR
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