
 
 

 

 

 

Pendaftaran Beasiswa France Excellence 

Program Doktor (S3) 
 

Sesi 2023 
Kedutaan Besar Prancis – Institut Français Indonesia meluncurkan program beasiswa France 

Excellence tingkat doktor tahun 2023, guna memperkuat riset kolaborasi yang tengah berjalan antara 

kedua negara.  Beasiswa tersebut ditujukan kepada para mahasiswa doktor yang terdaftar di 

perguruan tinggi di Prancis dan/atau mengikuti joint supervision. Pendanaan dapat berupa beasiswa 

penuh maupun parsial. 

Beasiswa ini terbuka bagi seluruh disiplin ilmu. Prioritas dapat diberikan pada topik-topik penelitian 

yang diminati dalam lingkup kerja sama Prancis-Indonesia atau sebagai tindak lanjut dari salah satu 

program pendanaan kami yakni, PHC Nusantara, Science et Impact, SSHN. 

Persyaratan 
• Warga Negara Indonesia; 

• Berusia kurang dari 40 tahun saat mendaftar; 

• Memiliki gelar S2/Magister;  

• Bisa berbahasa Inggris atau Prancis; 

• Terdaftar di perguruan tinggi Prancis /Memiliki LoA conditional pemerolehan beasiswa; 

• Tidak sedang menerima beasiswa dari program lain pada periode studi yang sama, seperti 

Erasmus+, dsb; 

• Proyek penelitian harus terdaftar sebagai bagian dari kerja sama yang telah terjalin atau 

tengah berjalan antara  institusi di Indonesia dengan perguruan tinggi/laboratorium di 

Prancis. 

Untuk Beasiswa Parsial: 

• Disertasi yang termasuk ke dalam Program Degree by Research (DBR), yang disepakati antara 

Universitas di Prancis dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus melampirkan MoU 

atau Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

• Untuk permintaan lainnya di luar DBR BRIN, beasiswa parsial bisa diajukan untuk mahasiswa 

doktor yang membutuhkan perpanjangan kontrak.  

Kewajiban Penerima Beasiswa 
Penerima beasiswa berkewajiban untuk: 

• Beasiswa penuh: Menjalani studi doktor di Prancis selama tiga (3) tahun; 

• Beasiswa parsial: Menghubungi kantor kerja sama saintifik melalui email projet@ifi-id.com 

untuk informasi lebih lanjut mengenai poin ini;  

• Menginformasikan semua perubahan data (alamat, ketidakhadiran, re-orientasi, dsb.) kepada 

Campus France, lembaga yang mengurus admistrasi beasiswa di Prancis dan juga kepada 

Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. 
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Kriteria Calon Penerima Beasiswa 
• Memiliki keunggulan akademik; 

• Kualitas, relevansi dan koherensi topik disertasi di Prancis dengan proyek profesional calon 

penerima beasiswa sepulangnya ke Indonesia; 

• Disertasi merupakan bagian dari proyek penelitian Prancis-Indonesia yang tengah berjalan 

atau dapat berkontribusi tinggi bagi kerja sama Prancis-Indonesia; 

• Perhatian khusus akan diberikan pada disertasi yang terkait dengan program Partenariat 

Hubert Curien (PHC) Nusantara, maupun program Degree by Research BRIN. 

Ketentuan Beasiswa 
• Tunjangan bulanan 

Beasiswa Penuh: 1588 € dengan durasi maksimal 36 bulan (3 tahun) 

Beasiswa Parsial: 1588 € dengan durasi maksimal 18 bulan secara akumulatif selama 3 tahun; 

• Asuransi kesehatan selama di Prancis; 

• Tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Prancis; 

• Tiket kereta kelas 2 dari bandara kedatangan ke lokasi penelitian, khusus perjalanan pertama 

saja; 

• Akses prioritas ke asrama universitas; 

• Pendampingan dari Campus France selama persiapan dan prosedur administrasi beasiswa.  

 

Beasiswa akan dikirim oleh operator Campus France ke rekening bank atas nama penerima beasiswa, 

dengan syarat kehadiran yang bersangkutan secara fisik di Prancis. 

Berkas Pendaftaran 
Calon penerima beasiswa harus mengisi formulir daring dan menyerahkan berkas di bawah ini dalam 

format pdf : 

• Salinan paspor; 

• CV dalam bahasa Prancis atau Inggris berisikan daftar publikasi ilmiah yang telah dipublikasi 

atau tengah disusun; 

• Surat motivasi maksimum satu lembar (dalam bahasa Prancis atau Inggris); 

• Sertifikat kemampuan Bahasa Prancis (DELF/DALF/TCF), dan/atau Bahasa Inggris (IELTS atau 

TOEFL iBT), jika memiliki; 

• Salinan ijazah terakhir (tingkat Magister) beserta terjemahan dalam Bahasa Prancis oleh 

penerjemah tersumpah yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Prancis. Daftar penerjemah: 

https://id.ambafrance.org/Daftar-penerjemah-1651; 

• Transkrip nilai yang diperoleh selama dua tahun masa studi terakhir; 

• Deskripsi proyek penelitian yang menjelaskan resume singkat penelitian, rumusan masalah, 

penjelasan singkat mengenai metode atau data yang digunakan (sebanyak 3 halaman); 

• Kartu tanda mahasiswa untuk tahun akademik 2022/2023; 

• LoA conditional pemerolehan beasiswa; 

• Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pembimbing disertasi di Prancis;  

• Untuk joint supervision, wajib melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua 

promotor dari Prancis dan Indonesia dan menyatakan kesepakatan membimbing disertasi di 

Prancis atau di Indonesia.  

https://www.ifi-id.com/programme-de-bourses-france-excellence-niveau-doctorat/#/
https://id.ambafrance.org/Daftar-penerjemah-1651


 
 

 

 

Beberapa dokumen yang dapat ditambahkan: 

• Salinan bukti pendaftaran dan korespondensi dengan pihak perguruan tinggi/laboratorium di 

Prancis; 

• Surat rekomendasi akademik dan/atau profesional; 

• Dokumen yang membuktikan adanya pendanaan sebagian dari program Degree by Research.  

Seluruh berkas pendaftaran yang tidak lengkap atau diterima setelah tenggat waktu pendaftaran tidak 

dapat diseleksi. 

Konfirmasi pendaftaran akan dikirimkan kepada Anda setelah berkas pendaftaran diterima. Bila Anda 

tidak menerimanya, silakan hubungi kami melalui surel projet@ifi-id.com.  

 

Kalender pendaftaran : 

• Tenggat waktu pengiriman berkas pendaftaran: 8 April 2023 Pukul 23.00 WIB 
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