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ABSTRACT
This article aims to broaden the insight of Beasiswa Unggulan as a way to
improve teacher professionalism. This scholarship is addressed to whom it may
concern, especially to teachers who want to take doctoral study. This effort of
improving teachers professionalism conducted by Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri (BPKLN), is expected to be one of good solutions in improving teachers
professionalism by occupying doctoral scholarship, because by conducting Beasiswa
Unggulan, there are some agenda that must be carried out by the scholars during their study
i.g. 3 years study, intensive literature study, doctoral sandwich program, writing national
and international jurnal, writing opinion on newpapers or magazines, etc. and hopefully it
will motivate the teachers to be active, creative, productive, and finally tey will be
professional teachers.
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muncul critical mass dan bangsa Indonesia
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professional adalah para ahli di dalam

(Doctoral Sandwich Program) dimana salah satu

bidangnya

perguruann tinggi / negara tujuan adalah Ohio
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State University dan Indiana University,
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di Amerika Serikat,
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