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KRITERIA PENYUSUNAN PROPOSAL YANG DAPAT MENGIKUTI SELEKSI

1. Isi proposal meliputi:
a. Nama pihak yang mengajukan hibah penelitian & publikasi bersama (mahasiswa
dan dosen)
b. Pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi
Penelitian
c. Tinjauan Pustaka
d. Metodologi Penelitian
e. Time Schedule Penelitian
f. Rencana publikasi (jurnal yang dituju: 3 alternatif pilihan jurnal yang dituju)
g. Rincian anggaran yang diajukan.
2. Area

penelitian:

Penelitian

dengan

paradigma

positivis,

intepretif,

kritis,

atau

pormodernisme.
3. Format penulisan:
a. Maksimal halaman: 20 halaman
b. Huruf penulisan: Times New Roman 12
c. Spasi penulisan proposal: 1,5
d. Margin: Kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3
4. Proposal dapat diserahkan di bagian pengajaran dan akademik (atas nama Ir. Elok
Nurhiasati) Pascasarjana FEB-UB Gedung F lantai 3 sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan (paling lambat tanggal 20 Maret 2014).
5. Garis besar kriteria penilaian proposal:
No.

Kriteria

Bobot Penilaian

1

Kebaruan ide penelitian

30%

2

Muatan ilmu akuntansi dalam topik penelitian yang diangkat

25%

3

Manfaat dan kontribusi penelitian bagi perkembangan

25%

disiplin ilmu akuntansi baik konsep maupun praktik.
4

Pengakomodasian konsep akuntansi multiparadigma

20%

MEKANISME PENCARIRAN DANA HIBAH PENELITIAN DAN PUBLIKASI
BERSAMA MAHASISWA DENGAN DOSEN PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2014

Mekanisme Pencairan Dana:
Bagi 7 proposal pemenang program hibah penelitian dan publikasi bersama mahasiswa dengan
dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat mencairkan 50% dana
(bagian pertama) setelah pengumuman pemenang dilakukan dan sisa 50% (bagian kedua)
lainnya dapat dicairkan setelah selesainya proses diseminasi dan penyerahan laporan akhir serta
acceptance letter dari pengelola jurnal tempat publikasi sebagai bukti bahwa mekanisme proses
publikasi sedang berlangsung oleh masing-masing pihak penerima hibah. Adapun beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah guna mencairkan bagian pertama dana
hibah (50% dari total dana hibah yang diberikan) adalah sebagai berikut:
a. Menyerahkan 2 eksemplar proposal penelitian dengan mengikutsertakan dosen
pembimbing tesis sebagai peneliti kedua dan ketiga (mahasiswa tetap sebagai
peneliti utama).
b. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mengakui laporan hasil penelitian
dan draft publikasi (yang nantinya akan diseminasikan dan dilaporkan sebagai
laporan akhir penelitian dan publikasi yang memperoleh program hibah) sebagai
karya bersama/ joint research & publication antara mahasiswa (pihak yang
mengajukan program hibah) dengan dosen pembimbing tesis.
c. Menyerahkan surat pernyataan 25kesanggupan untuk menyelesaikan laporan hasil
penelitian, draft publikasi serta acceptance letter dari institusi jurnal yang dituju
sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan ( 14 November 2014) dan bersedia
untuk mengembalikan dana hibah apabila laporan hasil penelitian & draft
publikasi serta acceptance letter dari institusi jurnal tempat publikasi tidak mampu
diselesaikan di tanggal yang telah ditentukan.
d. Menyerahkan bukti yang menyatakan bahwa pihak pemenang hibah adalah
mahasiswa aktif Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya di semester ganjil tahun ajaran 2013/2014.

