
Beasiswa
ERASMUS+

APA itu Beasiswa Erasmus+?
Erasmus+ atau Erasmus Plus 

merupakan program yang didanai oleh 
Uni Eropa (UE) untuk bidang pendidikan, 

pelatihan, pemuda dan olahraga.
Brosur ini hanya mengulas tentang 

peluang beasiswa Erasmus+ khususnya 
untuk mahasiswa tingkat magister,  

kandidat doktor dan dosen yang 
berminat untuk melakukan studi, 

mengajar atau penelitian di Eropa.



APA saja beasiswa yang tersedia?

Macam Beasiswa yang ditawarkan:

Syarat-syarat pendaftaran
Mahasiswa Tingkat Magister atau Kandidat Doktor

Staf Akademisi / Dosen

Warga negara non-UE
Tidak terdaftar sebagai penduduk di Negara Anggota UE manapun
Belum pernah melakukan kegiatan utamanya (kuliah, bekerja dan lain-lain) di 
Negara Anggota UE manapun selama lebih dari 12 bulan dalam lima tahun 
terakhir
Telah menyelesaikan pendidikan tingkat kesarjanaan yang relevan sebelum 
batas waktu pendaftaran program EMJMD atau EMJD

Dosen yang berasal dari perguruan tinggi di negara non-UE manapun
Tidak terdaftar sebagai penduduk di Negara Anggota UE
Dosen yang terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Eropa yang merupakan 
mitra dari program kerja sama tersebut
Memiliki pengalaman akademik dan/atau profesional yang berprestasi

1.  Program Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) adalah program 
magister (S2) yang diselenggarakan oleh sebuah konsorsium universitas dari 
berbagai negara yang menghasilkan gelar kesarjanaan bersama ataupun ganda. 
2.  Program Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) adalah program tingkat 
doktoral (S3) yang diselenggarakan oleh sebuah konsorsium universitas dari 
berbagai negara yang menghasilkan gelar doktor bersama ataupun ganda. 
3.  Program Scholar (Dosen) untuk akademisi yang ingin melakukan penelitian dan 
kegiatan ilmiah di lembaga-lembaga yang turut serta dalam EMJMD untuk kurun 
waktu maksimal tiga bulan. 



Mulai tahun 2014, program S3  ini – yaitu EMJD – dan beasiswa S3 lain tersedia melalui 
Marie Skłodowska-Curie Actions yang merupakan bagian dari program UE 

untuk penelitian dan inovasi: Horizon 2020. 
Untuk info lebih lanjut: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

2. Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD): 
     Lakukan risetmu di Eropa!

EMJD merupakan program pelatihan dan penelitian terpadu yang ditawarkan oleh 
suatu Konsorsium universitas.
Kandidat doktor akan menjalani masa pelatihan/ penelitian sekurang-kurangnya di 
dua negara Eropa yang menjadi bagian dari Konsorsium tersebut.
Kandidat doktor harus menjalani program S3 di Eropa untuk sekurang-kurangnya 
dua pertiga dari kurun waktu yang ditanggung oleh beasiswa.
Kandidat doktor harus menyelesaikan program pelatihan dan penelitian dalam 
kurun waktu maksimum empat tahun, sedangkan beasiswa EMJD diberikan untuk 
kurun waktu maksimum tiga tahun.
EMJD akan menghasilkan pemberian gelar kesarjanaan ganda atau bersama.

1. Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD): 
     Dapatkan gelar magistermu di Eropa!

EMJMD merupakan program studi terpadu yang 
ditawarkan oleh suatu Konsorsium universitas.
EMJMD akan menghasilkan pemberian gelar 
kesarjanaan ganda atau bersama.
EMJMD terdiri atas 60, 90 atau 120 kredit 
European Credit Transfer System (ECTS) pada 
tingkat S2, sehingga jangka waktu pendidikan adalah selama satu 
atau dua tahun akademik.
EMJMD mencakup berbagai macam disiplin ilmu: pertanian dan kehutanan, 
bisnis dan manajemen,  komunikasi dan informatika, pendidikan dan pengajaran, 
teknik, humaniora, hukum, dll.

Apa itu Konsorsium?
Konsorsium adalah suatu kelompok 

yang terdiri dari sekurangnya tiga 
lembaga pendidikan tinggi dari tiga 

negara Eropa yang berbeda yang telah 
dipilih oleh Komisi Eropa – yaitu badan 

eksekutif UE – untuk melaksanakan 
EMJMD atau EMJD.

Gelar Kesarjanaan



APA saja yang dicakup oleh beasiswa ini?

BAGAIMANA cara dan KAPAN mengajukan permohonan?

APA beasiswa Erasmus+ dapat berlaku 
untuk program magister lainnya?

Untuk mahasiswa magister dan kandidat doktor: biaya kuliah dan uang pangkal 

(termasuk asuransi), biaya perjalanan, akomodasi dan tunjangan bulanan. 

Untuk dosen: biaya hidup (termasuk biaya perjalanan).

Beasiswa dibayarkan melalui Konsorsium.

Warga negara Indonesia yang tertarik untuk mengajukan aplikasi untuk memper-
oleh Beasiswa Erasmus+ dapat menyampaikan langsung ke Konsorsium yang 
menawarkan program EMJMD atau EMJD yang diminati. Periode aplikasi biasanya 
dibuka di bulan September atau Oktober, untuk tahun ajaran berikutnya.
Prosedur aplikasi dan batas waktu pendaftaran bisa berbeda tergantung pada program.
Silahkan kunjungi katalog online EMJMD dan EMJD di http://bit.ly/beasiswa EU 
untuk menemukan lebih dari 100 program S2 dan S3 yang menawarkan beasiswa 
Erasmus+.

Tidak. Beasiswa secara eksklusif ditujukan untuk program pasca sarjana Erasmus+ 
saja (EMJMD dan EMJD). Dengan kata lain, beasiswa tersebut tidak berlaku untuk 
mahasiswa magister, kandidat doktor dan dosen yang telah diterima oleh program 
S2 atau S3 lainnya di Eropa maupun negara-negara lain. 

Mahasiswa
Magister

€ 24.000 per mahasiswa untuk program pendidikan satu tahun 
€ 48.000 per mahasiswa untuk program pendidikan dua tahun 

Kandidat 
Doktor

Perjalanan: € 7.500
Tanpa tugas laboratorium: €10.800 (36 bulan) 
Dengan tugas laboratorium: € 21.600 (36 bulan) 
Kontrak kerja  € 2.800/ bulan atau tunjangan  € 1.400/bulan  

Dosen € 14.800 per dosen untuk periode tiga bulan  



Konsorsium akan menyeleksi 
berdasarkan daftar riwayat hidup, 

prestasi studi dan akademik, motivasi. 

Konsorsium akan 
menyampaikan kepada para pemohon 

diterima atau tidaknya mereka 
dalam EMJMD (atau EMJD) dan diberi 

atau tidaknya beasiswa
(pemberitahuan  biasanya 

pada bulan Mei).

Konsorsium mengusulkan daftar pemohon 
yang lulus seleksi ke Kantor Pusat Komisi 

Eropa di Brussels untuk mendapatkan 
persetujuan terakhir 

(di akhir bulan Februari).

Komisi Eropa memberikan persetujuan atas 
seleksi tersebut dan mengalokasikan hibah

(di akhir bulan Maret).

Selamat menempuh studi di Eropa ! 

1) Lihat program S2 atau S3 yang menawarkan Beasiswa Erasmus+ untuk 
tahun akademis berikutnya: http://bit.ly/beasiswaEU

2) Pilih program studi yang diminati dan klik situsnya untuk mendapatkan 
informasi tentang deskripsi program, persyaratannya, proses pengajuan 
aplikasi, formulir-formulir dan batas waktu.

3) Ajukan aplikasi langsung melalui situs Konsorsium.

Langkah

Langkah

Langkah

Langkah

PANDUAN RINGKAS untuk aplikasi Beasiswa Erasmus+

PROSES
Aplikasi



Ada pertanyaan lain? Kirimkan ke
delegation-indonesia-erasmus-mundus@eeas.europa.eu
Alumni Erasmus Mundus Indonesia
http://emundus.wordpress.com
Mau bertanya langsung ke alumni ? Kirim email ke
tanyatanyaem@gmail.com
Erasmus+
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Asosiasi Mahasiswa dan Alumni Erasmus Mundus
http://www.em-a.eu
Studi di Eropa
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe
Portal Studi
http://www.studyportals.eu
Beasiswa lain di Eropa
http://scholarshipportal.eu
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DELEGASI UNI EROPA
UNTUK INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

e-mail: delegation-indonesia-erasmus-mundus@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/indonesia

DIMANA saya dapat mencari informasi tambahan?

Beasiswa Erasmus+
http://bit.ly/beasiswaEU


