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BECAS MAEC-AECI 
 

Becas (scholarship) MAEC-AECI adalah beasiswa pemerintah Spanyol yang diberikan melalui MAEC 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion – Departemen Luar Negeri dan Kerjasama LN Spanyol) 

dan AECI (Agencia Española de Cooperacion Internacional – Badan Kerjasama Internasional Spanyol) bagi 

para pelajar, mahasiswa dan staf pengajar baik orang asing maupun warga negara Spanyol sendiri untuk 

belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (universitas dan pasca sarjana). Seperti halnya beasiswa 

dari pemerintah (Ausaid-Australia, Aminef-Amerika Serikat, NFL-STUNED-Belanda, Colombo Plan-Negara-

negara Non Blok, dll), beasiswa ini dibuka setiap tahun dan terbuka untuk setiap negara di dunia.  

 

 Beasiswa Becas MAEC-AECI  ini dibagi dalam beberapa kelompok, dengan persyaratan yang 

diharapkan para pesertanya tidak berusia lebih dari 35 tahun pada saat beasiswa ini dibuka setiap 

tahunnya.   

Tiga kelompok besar penawaran beasiswa ini adalah: 

 Untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan pemahaman budaya Spanyol (perfeccionamento 

lingüistico-cultural del español) bagi para warga negara/orang non-Spanyol, dan meningkatkan 

kemampuan bahasa asing bagi para warga negara/orang Spanyol di universitas atau pusat 

pendidikan/pelatihan negeri atau swasta (universidades y centros superiores publicos y privados). 

 Untuk studi pada tingkat pasca sarjana (doktoral, penyelesaian tesis/disertasi, belajar pasca 

doktoral/post doctorate, penelitian, atau kursus pelatihan lainnya) di universitas atau pusat 

pendidikan/pelatihan negeri atau swasta (universidades y centros superiores publicos y privados), baik 

di Spanyol (bagi orang asing yang ingin belajar di Spanyol) atau di luar negeri (bagi warga 

negara/orang Spanyol yang ingin belajar di luar Spanyol). 

 Untuk belajar tentang Eropa, budaya dan manajemen budaya, kesusasteraan, seni, 

penelitian budaya Spanyol, dll, baik di Spanyol maupun di luar negeri. 

 

Becas MAEC-AECI ini juga dikategorikan dalam dua jenis beasiswa dengan persyaratan yang 

diperlukan di dalamnya, yaitu: 

1. Beca Nueva (beasiswa baru), yaitu: 
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a. Jika pelamar adalah warga negara/orang non-Spanyol, maka tidak berdomisili tetap 

di Spanyol, dan bila warga negara/orang Spanyol, tidak berdomisili tetap di negara 

tempat tujuan dimohonkannya beasiswa ini. 

b. Memiliki paspor bagi warga negara/orang non-Spanyol, dan memiliki DNI 

(Documentacion de Nacionalidad de Identificacion-KTP Spanyol) bagi warga negara/orang 

Spanyol. 

c. Memiliki gelar kesarjanaan yang diperlukan untuk studi pada jenjang yang 

dimohonkan beasiswanya. 

d. Memiliki kemampuan yang cukup akan bahasa Spanyol untuk para peserta 

beasiswa warga negara/orang non-Spanyol, dan kemampuan bahasa negara tujuan 

studi bagi warga negara/orang Spanyol yang memohon beasiswa ini. 

e. Sehat jasmani dan rohani. 

f. Memiliki alamat yang jelas dan pasti, serta memiliki alamat e-mail yang dapat 

dihubungi. 

g. Memiliki pre-admission (pre-admitido) dari universitas atau pusat 

pendidikan/pelatihan tempat tujuan studi. 

2. Beca de renovacion (perpanjangan beasiswa), yaitu: 

a. Ditujukan bagi penerima beasiswa periode sebelumnya dan yang memiliki hak 

untuk memperpanjang beasiswanya seperti yang telah diatur dalam pengumuman 

beasiswa Becas MAEC-AECI. 

b. Memiliki ijin tinggal (regla de permiso de residencia como estudiante) sebagai pelajar. 

 

Untuk mendapatkan beasiswa ini,  terdapat beberapa langkah prosedur yang harus dijalani, 

yaitu: 

 Pendaftaran permohonan beasiswa ini dilakukan secara khusus melalui internet “on-

line”. Dan hal yang sama juga akan dilakukan oleh AECI dalam hal memberitahukan kepada para 

peserta mengenai hasil seleksi melalui internet dan e-mail. 

 Para pemohon beasiswa harus melengkapi formulir pendaftaran melalui internet secara “on-

line” baik untuk beca nueva maupun beca de renovacion di www.becasmae.es , biasanya dari 

tanggal 1 Oktober – 31 Desember setiap tahunnya. 

 Diharapkan tidak mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran pada hari-hari akhir mendekati 

“deadline”, karena besarnya kemungkinan terjadi “kemacetan” jaringan akibat besarnya jumlah file 

yang dikirim pada waktu yang bersamaan. 
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Fasilitas yang diberikan dalam beasiswa ini bagi para calon yang lulus seleksi adalah sebagai 

berikut: 

 Biaya hidup bulanan (termasuk buku), yang besarnya bervariasi tergantung program yang 

dipilih. 

 Tempat tinggal selama studi, khususnya yang studi di Madrid, dapat menggunakan apartemen 

mahasiswa milik pemerintah Spanyol (AECI), yaitu: 

o Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de Guadalupe 

o Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de Africa 

 Asuransi kesehatan 

 Tiket pesawat terbang/biaya transportasi 

 Biaya matrikulasi sesuai dengan program yang dituju 

 

Proses seleksi beasiswa ini menekankan pada tiga hal utama, yaitu: 

1. Penilaian tujuan belajar (el proyecto de estudios), motivasi pemohon dan aplikasi pada negara 

asal setelah selesai studi, prestasi akademik, pengalaman profesional, CV, surat rekomendasi, dan 

faktor-faktor lain yang relevan. 

2. Pra seleksi yang telah dilakukan oleh universitas/pusat pendidikan tempat tujuan studi, pada saat 

calon penerima beasiswa mengajukan pre-admission, yang biasanya telah pula menyertakan 

syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat diterima di universitas yang diinginkan. 

3. Distribusi pemberian beasiswa berdasarkan asal negara yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh MAEC dari aspek kerjasama politik dan budaya pemerintah Spanyol. 

 

Kewajiban para penerima beasiswa ini adalah: 

1. Menyatakan kesediaan/penolakan beasiswa ini (aceptacion expresa de la beca) dalam waktu 

10 hari sejak diterima pengumuman lewat e-mail ke e-mail AECI. 

2. Bagi para warga negara/orang non-Spanyol wajib untuk senantiasa berkomunikasi dengan 

kantor Hubungan Internasional (Oficina de Relaciones Internacionales) di universitas/pusat 

pendidikan tempat studi penerima beasiswa. 

3. Mengajukan permohonan visa untuk dapat memasuki negara Spanyol dan tinggal selama masa 

studi. Oleh karena itu penting bagi warga negara/orang non-Spanyol untuk memperhatikan 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa ini. 
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4. Belajar sesuai dengan program yang dimohonkan dalam formulir permohonan beasiswa 

yang telah diisi sebelumnya. 

5. Tidak berperilaku tercela/melakukan tindak kriminal pada saat studi dan tinggal di Spanyol 

dan tidak ikut dalam kegiatan politik dalam negara Spanyol. 

6. Tidak menerima beasiswa dari lembaga pemberi beasiswa lainnya pada saat yang 

bersamaan menerima beasiswa Becas MAEC-AECI tanpa seizin/otorisasi AECI. 

7. Pada saat berakhirnya beasiswa, diharapkan untuk mendaftarkan diri dalam asosiasi 

mantan penerima beasiswa Becas MAEC-AECI (Asociacion de ex-Becarios de MAEC-

AECI/ABAME) yang diharapkan pula untuk senantiasa berkomunikasi secara “on-line” dengan para 

penerima beasiswa lainnya yang ada di Spanyol.  
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