
Catatan: 

1. Seluruh informasi, capture screen, URL , dan informasi lainnya yang disajikan pada presentasi ini 
adalah valid per 30 Mei 2014.  

2. Pada waktu yang akan datang, sangat dimungkinkan adanya perubahan informasi, alamat URL, dan 
keterangan lainnya, sebab itu dianjurkan supaya calon applicant selalu mengacu pada informasi 
terbaru yang tersedia di website yang bersangkutan. 



Apa itu Erasmus+ 

Bantuan HIBAH dari European Union (EU) 

 Program Erasmus Mundus sudah berakhir per tanggal 
31 Desember 2013. 

 Mulai tahun 2014, seluruh aktivitas yang sebelumnya tercakup dalam 
Erasmus Mundus, akan menjadi bagian dari Erasmus+, program EU 
yang baru untuk pendidikan, pelatihan, orang muda, dan olahraga. 

 Erasmus+ menyatukan 7 program EU yang ada sebelumnya. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Bendera Uni Eropa 



Skema Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf 



Alokasi Budget Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-leaflet_en.pdf 



Beasiswa apa saja yang ditawarkan ? 

Erasmus+  (Erasmus Mundus) 

EMMC EMJD Scholar Student Akademisi 

ACTION 1 ACTION 2 



EMMC – Konsep yang perlu diingat 

Pilih program, bukan negara / universitas !!! 

Maksudnya 
apaahh ??? 



EMMC – Program apa saja yang tersedia 

Kunjungi bit.ly/EM-emmc  

 Beasiswa EM hanya bisa digunakan untuk menempuh program / 
jurusan / peminatan yang terdaftar di halaman ini 

 Dari program  lihat konsorsiumnya terdiri dari universitas mana saja  

 Cek juga skema mobilitasnya  

 Perlukah mencari profesor dulu? 

 Perlukah dapat LoA dulu? 

 Perlukah apply ke univ secara 
terpisah? 

 Apakah mobilitas merupakan suatu 
keharusan? 

 Kalau saat ini sedang menempuh 
Master di univ yang 
menyelenggarakan program EM, 
bisakah daftar lagi untuk 
beasiswanya? 



EMMC – Mobilitas 

Contohnya : 

Universitas mana saja 
yang berpartisipasi 

Skema mobilitasnya 

Pada contoh ini, skema mobilitas sudah ditentukan oleh konsorsium  
(awardee tidak bisa memilih) 



EMMC – Mobilitas 

Contoh lain : 

Skema 
mobilitasnya 

Pada contoh ini, skema mobilitas bisa dipilih oleh awardee, sesuai spesialisasi 
yang diinginkan (dengan persetujuan konsorsium) 



EMMC – Berapa besar beasiswanya ? 

EUR 24.000 (per tahun) 

 Tuition fee : EUR 8.000 

 Living cost : EUR 12.000 

 Travel : EUR 4.000 

Dengan kurs EUR/IDR = 16.000, 
maka ekivalen dengan  

IDR 384.000.000 
(per tahun) 

*syarat dan ketentuan berlaku (12-month rule) 

 Kapan beasiswa diberikan? 

 Bagaimana bila membawa 
keluarga? 

 Apakah asuransi ditanggung? 

 Bagaimana untuk kebutuhan 
membeli buku atau langganan 
jurnal? 

 Grant atau reimburse? 

 Kerja part-time ? 



EMMC – Gelar yang diberikan 

Signed by 7 rectors !! 

Contoh Joint Degree (MEITEI) : 



EMMC – Gelar yang diberikan 

Contoh Dual / Multiple Degree (EMCL) : 



Adakah ikatan / kewajiban setelah lulus ? 

TIDAK ADA !!! 
 PhD atau bekerja ? 

 Dalam atau luar negeri ? 

 Akademik , PNS, atau swasta ? 

 Cari kerja di Eropa ? 

 Perpanjangan visa ? 

 Lanjut EMJD ? (12-month rule) 

 Riset di kampus ? 

 



Kalau diumpamakan 



Useful Links 

Informasi URL 

EMMC http://bit.ly/EM-emmc 

EMJD http://bit.ly/EM-emjd 

EM Action 2 http://bit.ly/EM-Action2 

Delegasi EU http://bit.ly/DelegasiEU 

Informasi tambahan lainnya http://bit.ly/infoEM 

Facebook Erasmus Mundus Indonesia 

Wordpress http://emundus.wordpress.com 



Beasiswa Action 1 untuk SCHOLAR – FIPDES 

http://www.fipdes.eu/spip.php?article19 



http://www.master-erasmusmundus-color.eu/admission_application 

Beasiswa Action 1 untuk SCHOLAR – CIMET 



Beasiswa Action 1 untuk SCHOLAR – EMLE 

http://www.emle.org/Subpages_rubric/index.php?rubric=Student_Scholarships_and_Grants 



Beasiswa Action 1 untuk SCHOLAR – MSPME 

http://www.mspme.org/visiting_scholars.html 



Beasiswa Action 2 

Ubah ke Indonesia 



Beasiswa Action 2 



Seputar Pengajuan Aplikasi NEXT 



EMMC – Siklus aplikasi 

SEP 

OKT 

NOV 
DES 

JAN 

FEB 

MAR 

APR AGS 

JUL MEI 
JUN 

September-Desember 

 Periode pendaftaran (jangan 
sampai deadlinenya 
terlewat) 

 Setiap program memiliki 
periode pendaftaran 
masing-masing 

Januari-Maret 

 Periode seleksi aplikasi 

 Mungkin bisa ada 
wawancara via Skype / 
Webex / telepon 

 Pemberitahuan 
awal dari 
konsorsium 

April-Juni 

 Pengajuan nama 
awardee dari 
konsorsium ke 
EACEA 

 Pemberitahuan dan 
konfirmasi final 

 Beres-beres urusan administrasi, 
siap-siap buat visa, cari tiket 
pesawat, pre-departure, dll 

Juli-September 

 Periode  
keberangkatan 



Hasil aplikasi 

Masih ingat diagram Venn ? 
Applicant yang diterima di EMMC, tanpa 
beasiswa EM (sering disebut RESERVE LIST) 

Applicant yang diterima di EMMC, dan 
juga mendapatkan beasiswa EM (sering 
disebut MAIN LIST) 

Apa yang bisa dilakukan RESERVE LIST ? 

1. Berharap ada MAIN LIST yang mengundurkan diri 
 

2. Cari beasiswa lain 



Penting untuk diingat  WEBSITE !!! 

Selalu andalkan informasi terbaru yang ada di  
website program yang anda minati 

 Bukan kata orang, yang pernah apply tetapi tidak diterima 
(mungkin karena aplikasinya salah, jadi dia tidak diterima) 

 Bukan kata alumni beasiswa lain  
(beda beasiswa beda cara, Bung !!) 

 Bukan kata alumni EM (program berbeda, bisa jadi  
syarat/kondisinya juga berbeda) 

 Bukan kata alumni EM dari program tersebut  
(bisa saja ada update terbaru) 

 EM ini apa sih, kok apa-apa disuruh lihat website ? 

 Ada ga sih orang yang bisa ditanya-tanya untuk aplikasi EM ? 

 Dimana kantor perwakilan EM ? 



Bagaimana pengajuan aplikasinya ? 

LIHAT PETUNJUKNYA DI WEBSITE PROGRAM !! 



Ada apa saja di website ? 

http://www.lct-master.org/index.php?id=po 



Bolehkah apply sebelum lulus? 

http://www.emle.org/Subpages_rubric/index.php?rubric=St
ep+0%3A+Pre-Check%3A+EMLE+Requirements 

TERGANTUNG PROGRAMNYA !! 



Bolehkah apply beda jurusan? 

http://www.misoco.org/application/application-criteria/application-criteria.html 

TERGANTUNG PROGRAMNYA !! 



Bahasa yang diperlukan 

http://www.gem-msc.org/application/admission/ 

http://www.master-erasmusmundus-color.eu/admission_application/admission_requirements 

BAHASA INGGRIS (pada umumnya) 

Kebutuhan bahasa lainnya (optional) 



Bahasa yang diperlukan 

http://www.uni-saarland.de/einrichtung/eusmat/international-study-programmes/master-
amase/the-programme/language-requirements.html 

Kalau program yang ini, kemampuan bahasa akan menentukan 
universitas / jalur mobilitas mana yang bisa dipilih 



Dokumen apa saja yang diperlukan ? 

http://www.emle.org/Subpages_rubric/index.php?rubric=St
ep+1%3A+Get+Application+Documents 

http://www.fipdes.eu/spip.php?article3 

BEDA PROGRAM, BEDA DOKUMEN 



TOEFL atau IELTS ? 

Ada berbagai macam tes Inggris yang bisa diterima  
(oleh program bersangkutan)  

http://www.mspme.org/admissions.html 

Beberapa program tidak lagi menerima tes tertentu  

http://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/application/admission-requirements/ 

http://www.mspme.org/admissions.html 



Online atau paper-based? 

http://www.planet-europe.eu/38.html 

BEDA PROGRAM, BEDA METODE APLIKASI 



Kriteria Penilaian 

http://www.fipdes.eu/spip.php?article52 



Mungkinkah ke luar Eropa ? 

MUNGKIN !!! 

http://www.gem-msc.org/content/structure/ 



Semoga bermanfaat !! 


