PANDUAN APLIKASI PROGRAM
L’ORÉAL-UNESCO
FOR WOMEN IN SCIENCE NASIONAL
Setiap kandidat yang berminat untuk mendaftarkan diri dalam program L’Oréal -UNESCO For Women
In Science wajib mengirimkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Formulir Aplikasi Proposal Penelitian L’Oréal -UNESCO For Women In Science.
I. Formulir Aplikasi – Pengisian data lengkap mengenai latar belakang kandidat, pengalaman
penelitian, referensi serta pernyataan yang harus ditandatangani oleh kandidat dan pembimbing.
II. Proposal Penelitian – Penjabaran lengkap beserta judul penelitian yang akan diajukan pada
program. Isi dari proposal penelitian dibatasi maksimal 5 halaman dan diharapkan untuk
mengikuti format di bawah ini:
1)
2)
3)
4)

Latar Belakang
Perumusan Masalah
Metode/Pendekatan Penelitian
Hasil yang Diharapkan

Format tersebut di atas haruslah mencakup hal-hal berikut:
 Mengapa? Kontribusi yang nyata dari proyek riset yang akan dilakukan menyangkut inovasi;
aspek orisinalitas dan jangkauan serta tujuan dari proyek riset tersebut. Kandidat harus bisa
mengemukakan alasan-alasan bahwa teori dan praktek atau latihan yang dihasilkan di
laboratorium dapat memberikan manfaat bagi proyek riset yang dilakukannya.
 Apa? Hasil yang diharapkan dari proyek riset yang dilakukan.
 Bagaimana? Gambaran mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan
riset tersebut.
 Di mana? Institusi/laboratorium tujuan dimana riset akan dilaksanakan berikut dengan nama
dan alamat pembimbing penelitian.
 Kapan? Agenda kerja yang menyatakan dengan jelas saat dimulainya riset dan waktu yang
dibutuhkan, yakni tak kurang dari enam bulan dan maksimal satu tahun.

III. Estimasi Anggaran Penelitian – Perincian atas dana yang diperlukan kandidat untuk
menjalankan riset yang diajukannya, termasuk untuk melakukan penelitian di laboratorium tujuan
untuk jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan.
2. Lampiran Proposal.
I. Surat Referensi – dari para pembimbing penelitian
II. Acceptance Letter – dari pembimbing di laboratorium yang akan menjadi tempat penelitian.
III. Publikasi – lampirkan paling banyak 3 (tiga) publikasi terakhir yang dimiliki.
Keterangan lainnya:
1. Seluruh dokumen di atas wajib dikirimkan kepada panitia dalam bentuk softcopy melalui email yang
tertera di bawah. Kami tidak akan menerima dokumen apapun dalam bentuk hardcopy.
2. Mencantumkan kode bidang penelitian (Life Sciences atau Material Sciences) pada subject email.
3. Batas waktu terakhir pengiriman proposal adalah tanggal 18 September 2015.
4. Kandidat diharapkan tidak mengajukan proyek riset yang sama untuk mendapatkan pendanaan dari
organisasi lainnya, kecuali jika anggaran yang diperlukan adalah untuk pembiayaan kegiatan yang
berbeda pada proyek tersebut. Jika hal ini terjadi, harap mencantumkannya pada proposal/formulir
dan menginformasikannya kepada pihak panitia. Jika kandidat mendapatkan pendanaan ganda
pada anggaran kegiatan yang sama, pihak panitia berhak untuk menganulir pemenang dan tidak
mengeluarkan dana riset.
5. Harap tidak memasukkan pengeluaran honorarium peneliti, komputer, publikasi, dan konferensi
dalam estimasi anggaran proposal ini.
6. Untuk informasi lebih lanjut:
L’Oréal Indonesia
CP:
Tel:
Email:
Website:

Dewi Meilyta
021 2988 6666 ext. 38421
LorealScienceID@loreal.com
www.loreal.co.id

