
Erasmus Mundus Masters Course (EMMC) 

Jenjang  S2 (beasiswa hanya bisa digunakan untuk program-program yang terdaftar di EMMC) 

Penting untuk diingat Di EMMC, yang dipilih adalah program/jurusan (bukan pilih negara atau pilih universitas) 

Program/jurusan apa 
saja yang tersedia? 

Per tahun pendaftaran 2013 ada 138 program/jurusan/peminatan yang ditawarkan, daftar 
lengkapnya bisa dilihat di http://bit.ly/EM-emmc (atau scan QR code) 

Durasi program 12 sampai 24 bulan 

Gelar yang diberikan Double, multiple, atau joint degree 

Mobilitas Kuliah di minimal 2 universitas/negara, yang merupakan anggota konsorsium yang 
menyelenggarakan program tersebut 

Besaran beasiswa Category A: EUR 24.000 per tahun (beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, biaya 
hidup, dan biaya untuk mobilitas/perjalanan) yang akan diberikan selama durasi normal 
program 

Category B: EUR 10.000 per tahun 

*lihat Informasi Umum di bawah untuk keterangan mengenai Category A dan B 

Bahasa pengantar Pada umumnya bahasa Inggris (bila dibutuhkan bahasa lain, akan dinyatakan di website 
program) 

Cara pendaftaran 1. Dari link http://bit.ly/EM-emmc, pilih program yang diminati, dan kunjungi website 
program untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai program tersebut 
(universitas mana saja yang berpartisipasi, skema mobilitas, deskripsi isi program, syarat 
pendaftaran, periode pendaftaran, dan sebagainya) 

2. Ikuti petunjuk “how to apply” di website program 
3. One-stop application (tidak perlu dapat LoA dulu dari universitas, tidak perlu dapat 

professor pembimbing dulu). Bila anda berhasil diterima (masuk main list), maka secara 
otomatis anda akan terdaftar di universitas, dan juga mendapatkan beasiswanya. 

Contoh step-by-step 
application 

http://emundus.wordpress.com/2012/11/10/coba-yuk-step-by-step-apply-emmc/  

Kapan pendaftarannya Periode aplikasi dibuka satu kali setiap tahunnya, sekitar bulan September-November.  

Untuk tanggal pasti, lihat pengumuman di website program (setiap program memiliki jadwal 
pendaftarannya masing-masing) 

 

Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD) 

Jenjang  S3 (beasiswa hanya bisa digunakan untuk program-program yang terdaftar di EMJD) 

Program/jurusan apa 
saja yang tersedia? 

Per tahun pendaftaran 2013 ada 42 program/jurusan/peminatan yang ditawarkan, daftar 
lengkapnya bisa dilihat di http://bit.ly/EM-emjd (atau scan QR code). 

Durasi program 36 sampai 48 bulan  

(Catatan: Beasiswa Erasmus Mundus hanya diberikan maksimal untuk 3 tahun, silahkan lihat 
langsung di website program untuk skema alokasi beasiswa) 

Gelar, mobilitas, 
besaran beasiswa 

Untuk EMJD, kondisinya lebih bervariasi dibandingkan EMMC, sehingga disarankan untuk 
melihat informasinya secara langsung di website program 

Kapan pendaftarannya Periode aplikasi dibuka satu kali setiap tahunnya, sekitar bulan September-November.  

Untuk tanggal pasti, lihat pengumuman di website program (setiap program memiliki jadwal 
pendaftarannya masing-masing) 

 

http://bit.ly/EM-emmc
http://bit.ly/EM-emmc
http://emundus.wordpress.com/2012/11/10/coba-yuk-step-by-step-apply-emmc/
http://bit.ly/EM-emjd


Erasmus Mundus Action 2 (Partnerships) 

Deskripsi EM Action 2 adalah program kerja sama antara institusi pendidikan tinggi di Eropa dengan 
institusi pendidikan tinggi lainnya di berbagai negara di seluruh dunia 

Beasiswa apa yang 
ditawarkan 

 Beasiswa bagi mahasiswa/i  (jenjang undergraduate sampai post-doctoral) 

 Beasiswa bagi akademisi  (staf akademik dan staf administratif) 

Untuk belajar, melakukan penelitian, atau mengajar di salah satu institusi yang tergabung dalam 
kerja sama Action 2. 

Cara pendaftaran 1. Dari link 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_e
n.php pilih “Indonesia” untuk melihat program kerja sama Action 2 apa saja yang tersedia. 

2. Untuk tahun 2013, ada beberapa kerja sama Action 2 yang bisa di-apply bagi warga negara 
Indonesia, di antaranya: SAT, AREAS, EXPERTS, INTACT, dan sebagainya  

3. Kunjungi website program untuk informasi lebih detil mengenai peluang yang tersedia, 
deskripsi program, dan syarat pendaftaran 

4. Ikuti petunjuk “how to apply” di website program 

Kapan 
pendaftarannya 

Pembukaan periode aplikasi ditentukan oleh masing-masing program Action 2, sesuai dengan 
jenjang pendidikan dan tipe mobilitas yang ditawarkan . 

Program kerja sama Action 2 biasanya ditambahkan sekitar bulan September.  

Contoh step-by-step 
application 

http://emundus.wordpress.com/2014/05/05/erasmus-mundus-action-2-peluang-apa-saja-yang-
tersedia/  

 

Informasi Umum  

Category A dan B 12 months rule:  

 Category A: Untuk WNI, yang dalam 5 tahun terakhir (dihitung dari tanggal terakhir batas 
aplikasi), tidak melakukan kegiatan utama (hidup, belajar, bekerja) di Eropa selama lebih 
dari 12 bulan  

 Category B: Untuk WNI yang tidak memenuhi kriteria category A (misal: baru lulus S1 di 
negara Eropa, lalu mau lanjut untuk S2 dengan EMMC) 

 Pengecualian: Bagi mahasiswa/i EMMC category A yang akan melanjutkan ke EMJD 

Apakah ada 
kewajiban setelah 
lulus? 

Tidak ada kewajiban apapun bagi para penerima beasiswa EM.  

Boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, atau bekerja, atau berkecimpung di dunia 
akademik, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. 

Apakah bisa 
mengambil EMMC 
atau EMJD dengan 
biaya sendiri? 

Ya, bisa dilakukan. 

Aplikan (yang termasuk dalam “reserve list”) berarti diterima di EMMC/EMJD, tetapi tidak 
diterima untuk beasiswanya. Dalam hal demikian, aplikan bisa menggunakan biaya sendiri, atau 
mencari beasiswa lain (misal: beasiswa LPDP atau beasiswa dari universitas/negara 
bersangkutan) untuk membiayai program studinya. 

Dokumen apa saja 
yang diperlukan 

Secara detil, harus dilihat di website program yang bersangkutan.  

Secara umum, dokumen yang (hampir pasti) selalu dibutuhkan adalah: 

 Curriculum Vitae 

 Ijazah dan transkrip akademik 

 Surat referensi (bila sudah bekerja, paling sedikit satu surat dari dosen di kampus) 

 Sertifikat bahasa Inggris (TOEFL / IELTS) 
Catatan: harus yang “international”, tidak dianjurkan menggunakan “institusional” 

 Motivation letter / statement of purpose 
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