
Erasmus+ Action 2 
 
Definisi 

Erasmus+ Action 2 adalah proyek kerjasama kemitraan antara universitas di Negara anggota 
Uni Eropa dan universitas lainnya di luar Uni Eropa untuk:  
 
 mendukung pertukaran pelajar antar institusi;  

 meningkatkan dampak bagi pembangunan yang berkelanjutan  pada universitas2 di luar 
Eropa;  

 menciptakan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan serta meningkatkan saling 
pengertian antar bangsa.  
 

Jenjang beasiswa 

Erasmus+ Action 2 menyediakan beasiswa untuk tingkat: 

 S-1 (pertukaran jangka pended non-degree) 

 S-2 (full degree dan pertukaran jangka pendek non-degree) 

 S-3 (full degree dan pertukaran jangka pendek non degree) 

 Post-doctoral programme 

 Pertukaran staf akademisi 

 
Kategori penerima beasiswa 

 Target Group 1 adalah mahasiswa/i / lulusan dari universitas anggota konsorsium / 
kumpulan beberapa universitas yang membentuk proyek kerja sama Universitas. 

 Target Group 2 adalah penerima beasiswa yang berasal dari universitas lain di luar 
anggota konsorsium. 

 Target Group 3 adalah penerima beasiswa yang berasal dari universitas di luar anggota 
konsorsium tetapi khusus diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam kategori rentan 
misalnya status pengungsi, penerima asylum, mahasiswa yang mengalami berbagai 
macam diskriminasi, masyarakat asli / pengungsi dalam negeri, dll. 

 
Beda Erasmus+ Action 1 dan 2 

 Erasmus+ Action 2 hanya belajar di satu universitas saja. Hal ini berbeda dengan penerima 
beasiswa Erasmus+ Action 1 di mana lokasi belajarnya berpindah2 dari satu negara ke 
negara yang lainnya.  

 Masa pendaftaran beasiswa Erasmus+  Action 2 berbeda-beda dari satu proyek kerjasama 
universitas ke proyek lainnya. Sedangkan pendaftaran untuk Action 1 dimulai serentak 
sekitar bulan September/Oktober hingga Desember/Januari. 

 Pilihan program studi yang ditawarkan lebih flexible dibandingkan dengan Action 1, 
tergantung dari ketersediaan courses di universitas yang dituju. 



Contoh proyek2 kerja sama Erasmus+ Action 2 yang melibatkan universitas di Indonesia 
adalah: 
 
 

Nama proyek Universitas di 
Indonesia 

Web-site 

Lotus Unlimited UGM dan ITB http://www.lotus.ugent.be 

Strong Ties ITB http://www.strongties.eu 

EXPERTS4 Asia IPB 

Universitas Syah Kuala 

http://www.expertsasia.eu 

Techno II UI http://www.techno-em.org 

Gate UGM http://www.jku.at/gate 

Mover UMM https://movermundus.um.es 

One more step UMM https://www.one-more-step.eu 

AREAS+ UGM http://www.areas.polito.it 

INTACT  ITB http://www.em-intact.eu/ 

INTERWEAVE  ITB, ITS http://www.interweave-ema2.eu/ 
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