
 

Mengapa memilih Prancis 

untuk pendidikan tinggi Anda? 
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Memilih Prancis untuk 

mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas 



Institusi pendidikan tinggi bergengsi dan 

diperhitungkan di dunia internasional 

 
!!75 universitas negeri 
!!Sekitar 230 sekolah manajemen, dua di 
antaranya masuk dalam daftar Lima 
Universitas Terbaik Eropa tahun 2014 
menurut Financial Times, yaitu HEC dan 
INSEAD 
!!250 sekolah teknik: �cole Polytechnique, 
�cole Centrale, INSA Lyon.. 
!!3000 sekolah tinggi spesialis di bidang 
ilmu politik, seni, desain, mode, tata boga, 
dll. 
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Pintu gerbang menuju dunia 

internasional 

!! Ranking ke-3 dunia dalam penerimaan mahasiswa asing, 278.000 
mahasiswa (12% dari jumlah keseluruhan mahasiswa di Prancis, 
25.000 di antaranya mengambil program S3) 

!! Persamaan hak antara mahasiswa asing dan mahasiswa Prancis 
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Ijazah yang diakui di Eropa 

!! Sistem LMD (Licence Ð Master Ð Doctorat)  

 

Sistem ini diterapkan di hampir seluruh negara Uni 
Eropa dengan menggunakan sistem kredit 
bersama yang disebut ECTS (European Credits 
Transfer System). 
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Sektor penelitian yang sangat aktif 
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-! 71 lembaga penelitian yang 
berkualitas di Prancis 

-! 61 penghargaan Nobel 
-! Ranking ke-6 dunia dalam hal 

penerbitan materi ilmiah 
-! Pusat Penelitian Prancis yang 

ada di seluruh dunia: IRD, 
CIRAD, Institut Pasteur! 

-!  
 



Memilih Prancis untuk kualitas hidup 

yang sangat baik 
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 Rengkuh kekayaan seni dan budayanya 
 

!"#$%&'()%('*+,%-).)%/012#%('&')3%4+,)()%'()5)%.'3+)%

1200 museum yang 
diakui oleh Kementerian 
Kebudayaan 



Manfaatkan akhir pekan dan liburan Anda 

untuk berwisata di Prancis dan Eropa! 

"! Terletak di jantung Eropa, 
Prancis adalah tujuan utama 
wisata dunia 

 
 

"! Dengan TGV, jelajahi 
Prancis dan Eropa 



Memilih Prancis untuk perspektif 

dunia kerja 
  

 

 

 



Kuasai bahasa Prancis untuk terjun ke dunia kerja 

!! Bahasa Prancis digunakan oleh 274 juta orang di lima benua  
 " Pada 2050, 800 juta penutur 

!! Bahasa resmi di 29 negara 
 
!! Bahasa ke-5 yang  
paling digunakan di dunia 
 
!! Bahasa ke-3 yang paling  
digunakan di internet 
 
!! Bahasa ke-2 yang paling  
digunakan setelah Bahasa Inggris 
 
!! Bahasa ilmu pengetahuan, teknologi,  
ekonomi, budaya dan diplomasi 
 
!! Asia adalah benua di mana pembelajaran Bahasa Prancis semakin diminati 
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Perusahaan-perusahaan Prancis di 

Indonesia membutuhkan kompetensi 

Anda 

 

 
!! Ada lebih dari 200 perusahaan Prancis di Indonesia 
 
 
 

Paris, La D�fense 
 



 

  

    Kuliah di Prancis, 

 mudah! 
 
 
   

                        



Biaya pendidikan terjangkau 

 

Biaya pendidikan: 

  
!!Di Prancis, untuk belajar di institusi negeri Pemerintah 
menanggung biaya pendidikan (sekitar 10.000 # per 
mahasiswa per tahunnya) 

!!Untuk tahun ajaran 2014-2015, anggaran pendidikan 
tahunan yang ditetapkan untuk semua universitas negeri 
adalah: 

!! 184 # untuk mahasiswa program Licence 

!! 256 # untuk mahasiswa program Master 

!! 391 # untuk mahasiswa program Doctorat 

!! 610 # untuk mahasiswa program sekolah teknik 



Butuh bantuan untuk mendanai 

rencana studi Anda? 

 

!! Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi: 
!!!"#$%&'&!%"'()'*"+,-.

.

!! Atau ikuti facebook dan twitter:  

 

Berbagai jenis 
beasiswa ditawarkan 

setiap tahunnya 
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Siapakah kami? 

 

 

Campus France adalah salah satu layanan IFI Ð Kedutaan Besar 

Prancis di Indonesia. Misi kami adalah: 

 
!!Memberikan informasi: kami ada untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan Anda tentang pendidikan di Prancis 

!!Mengarahkan: kami ada untuk membantu merumuskan rencana 
studi Anda 

!!Mendampingi: berkat prosedur CEF, kami dapat mendampingi Anda 
dalam setiap langkah, mulai dari pendaftaran kuliah Anda sampai 
keberangkatan Anda ke Prancis 
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Temukan program pendidikan Anda di 
www.indonesia.campusfrance.org.
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Beasiswa Ke Prancis 

!! Subsidi pemerintah untuk tuittion fee  
!! EIFFEL 
!! BCS 
!! UNIVERSITE : Full / Tuittion Fee  
!! ERASMUS + 
!! Perusahaan Prancis : Total, GDF SUEZ 
!! Beasiswa Indonesia : LPDP, DIKTI, DIKBUD 
!! BGF " Beasiswa Theologie 
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Temui kami di SOSMED 

 Campus France 
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Kami ada 

!! Medan : AF Medan, Jl. Hasanuddin No. 5B Medan  
 campusfrance@afmedan.org  

 
!! Jakarta : IFI Thamrin, Jl. M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 

 campusfrance@ifi-id.com  
 
!! Bandung : IFI, Jl. Purnawarman No. 32 Bandung 

 campusfrance.bdg@ifi-id.com  
 
!! Yogyakarta : IFI, Jl. Sagan No. 3 Yogyakarta 

 campusfrance.yog@ifi-id.com  
 
!! Surabaya : IFI, Komplek AJBS Ð Jl. Ratna No. 14 Surabaya 

 campusfrance.sby@ifi-id.com  
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Terima kasih atas 

perhatian Anda! 


