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Darmasiswa RI program je bez-diplomski školski program koji nudi indonezijska 

vlada stranim studentima iz zemalja koje imaju diplomatske odnose s Indonezi- 

jom, sa svrhom učenja indonezijskog jezika (Bahasa), umjetnosti, glazbe, obrta i 

drugih područja na 46 odabranih ustanova višeg školstva u različitim indonezi- 

jskim gradovima.  Ovaj program je organiziran od strane Ministarstva prosvjete 

i kulture (MoEC) u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova (MoFA). 
 

 

Glavna svrha ovog programa  je povećati  i potaknuti  interes za indonezijskim 

jezikom te  indonezijskom  kulturom  među  stranim  državljanima. Također je 

osmišljen  kako bi  se  poboljšalo  uzajamno  razumijevanje  i omogućila  jača 

kulturna veza među zemljama. Interes međunarodnih studenata za 

sudjelovanje u ovom programu  stalno se povećava iz godine u godinu, 

pogotovo u posljednjih pet godina. 
 
 

 

I. POUĐENI PROGRAM 
Jednogodišnji program 

 

Redovni jednogodišnji program je program jednogodišnje stipendije koji je 

ponuđen stranim studentima koji žele učiti indonezijski jezik, umjetnost, kuli- 

narstvo te turizam na odabranim ustanovama višeg školstva u Indoneziji. 
 
 

II.   RASPORED 
 

1. Prijava 7. s i j e č a n j ,  2015 – 28. v e l j a č e ,  2015 

2. Selekcija 1. ožujak – 30. t r a v a n j , 2015 

3. Objava 8. svibanj,  2015 

4. Potvrda sudjelovanja 8. svibanj  – 8. l i p a n j , 2015 

5. Predaja itinerara leta 8. svibanj  – 26. s r p a n j ,  2015 

6 Savjetovanje prije polaska u 

indonezijskom Veleposlanstvu 

srpanj 2015 (1 tjedan) 

7 Usmjeravanje 28., 29., 30. kolovoz,  2015 

8 Početak programa rujan 2015 – kolovoz, 2016 
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III. KVALIFIKACIJE 
 

Svaki polaznik mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

a. do 35 godina starosti 

b. neoženjen(a) 

c. mora biti student te donijeti potvrdu o studiranju i prijepis ocjena 

d. završeno srednjoškolsko obrazovanje 

e. u dobrom zdravstvenom stanju (liječnička potvrda) 
 

f.  dobro poznavanje engleskog jezika (prednost  poznavanje indonezijskog jezika) 
 

g. osnovna znanja o područjima za koja se prijavljuje 
 

 
 
 

IV. UVJETI ZA PRIJAVU 
 

Polaznik mora predati potpunu prijavu koja uključuje: 
 

a. ispunjen obrazac za prijavu 
 

b. pismo preporuke od visokoobrazovne ustanove 
 

c. pismo preporuke od indonezijskog veleposlanstva/konzulata 

d. prijepis ocjena 

e. presliku svjedodžbi 
 

f.  presliku liječničke potvrde 
 

g. presliku putovnice sa rokom valjanosti od najmanje 18 mjeseci po dolasku 

u Indoneziju. 

h. životopis 
 

i. motivacijsko pismo 
 

j.  5 fotografija u boji (dimenzije fotografija za putovnicu)
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       IV. POKRIĆE TROŠKOVA 
                  Studenti će dobiti na raspolaganje mjesečnu svotu u iznosu od 2.000.000 Rp (Rupija) 

 

a. Troškovi života : Rp 1.200.000 

b. Trošak za knjige : Rp 200.000 

c. Prijevoz : Rp 200.000 

d. Zdravstveno osiguranje : Rp 200.000 

e. Džeparac : Rp 200.000 

               

              Također se preporučuje studentima da ponesu određeni iznos novca sa sobom za nepredviđene 

              troškove. (Preporuka u američkim dolarima).  

 
V. KAKO SE PRIJAVITI 

 

Svu potrebnu dokumentaciju predati u jednoj omotnici na: 

Veleposlanstvo Republike Indonezije u Zagrebu 

Prilaz Gjure Deželića 19 

10000 Zagreb 
 

 
 

Za ostale informacije posjetite nas na navedenoj adresi ili nas kontaktirajte na: 
 

Tel: +385 1 4578 311 

E-mail: sandri@indonesia.com.hr 

ili 

Posjetite našu stranicu: 
 

www.kemlu.go.id/zagreb 

mailto:sandri@indonesia.com.hr
http://www.kemlu.go.id/zagreb

