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 2,5 мільйона  студентів навчається 

у французьких ВНЗ  (2015-2016)

 309 000 іноземних студентів (12,1%) 

+ 90 % з 1998

посилання : 

MENESR – DGESIP / DGRI - SIES 

Мобільність студентів у Франції
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посилання: ONISEP 

2015 

Схема системи вищої освіти Франції
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Типи вищих навчальних закладів

Bища освіта у Франції

3 500 державних і приватних навчальних 

закладів 

74 Університета та університетських центра

(1 500 000 студентів, 62% від загальної кількості) 

270  Докторських шкіл

227 Інженерних шкіл, які мають право видавати диплом       

інженера (з яких 25% функціонують при університетах)

220 Бізнес-шкіл

(з яких 90 мають право видавати державні дипломи)

50 Вищих шкіл мистецтв

22 Архітектурні школи

3000 інших навчальних закладів
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Адміністративні внески  2018-2019

ДИПЛОМ
Назва диплому Адміністративний внесок

БАКАЛАВРАТ Диплом бакалавра
Університетський 
технологічний   диплом  
(DUT)

170 €

МАГІСТРАТУРА Диплом магістра 243 €

ІНЖЕНЕР Диплом інженера / ступінь 
магістра

601 — 2 500 €

ДОКТОР Диплом доктора філософії 391 €
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Освітні програми англійською мовою

« Taught in English »

Bища освіта у Франції

 1200 програм, де студенти навчаються англійською мовою 

(дані на червень 2016)

✓ 77 на рівні бакалаврвата

✓ 950 на рівні магістратури

✓ 544 спеціальнсті за державним дипломом

 Он-лайн каталог програм « Taught in English »

✓ Опис програм

✓ Умови вступу

✓ Вимоги до мовного рівня

✓ Вартість навчального курсу

✓ Можливості вивчення французької мови
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у магістратурі (рівень М 2) за будь-якою дисципліною 

тривалістю 9 місяців  (700 євро);

в аспірантурі зі спільним французько-українським науковим 

керівництвом для роботи над дисертацією (три наукових 

стажування по 4 місяців упродовж 3 років, 1 060 євро);

стажування для аспірантів для роботи над дисертацією (до 6 

місяців, 1 060 євро)

➢Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для навчання

Анонси  конкурсів 

дивіться на сайті: 

ukraine.campusfrance.org

рубрика 

“Гранти та стажування”

http://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses
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Бюро Campus France Київ

Тел.: +38 44 204 81 90 (Пн. і Пт.) / 486 28 80 (Вт.-Чт.)

campusfrance.kiev@gmail.com

Campus France: Відділ університетської співпраці

Тел.: +38 044 486 11 54 / 482 23 71

oksana.lando@ifu.kiev.ua

Мережа Альянс франcез в Україні

http://www.afukraine.org/-Al-yans-fransez-v-Ukrayinii,41-.html

Контакти в Україні


