Štúdium vo Francúzsku
Informačný bulletin Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku

č. 10 – 02.2012

Editoriál :
CampusFrance v Prahe spolu so svojou pobočkou v Brne a v spolupráci s CampusFrance v Bratislave Vám dávajú
do pozornosti svoje spoločné vydanie dvojmesačného informačného bulletinu. V tomto prvom čísle nájdete okrem
iného aktuality, možnosti štipendií a tématický celok venovaný štúdiu na vysokých obchodných školách vo Francúzsku.
V prípade doplňujúcich otázok, pripomienok alebo žiadostí o zaradenie do distribučného zoznamu môžete zaslať
mail na adresu: etudier_en_france@france.sk. Toto ako aj predchádzajúce čísla informačného bulletinu „Štúdium vo
Francúzsku” sú k dispozícii na nasledovnej adrese: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1299.
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1. Aktuality
 MFTAP : Prihláste sa na magisterské štúdium !
MFTAP (Francúzsko-české magisterské štúdium
verejnej správy) je organizované spoločne
Ekonomicko-správnou
fakultou
Masarykovej
Univerzity a Inštitútom všeobecnej verejnej správy
Univerzity Renes 1.
Štúdium ponúka vzdelanie v oblasti verejnej správy,
ekonómie a práva. Program zahŕňa odborné stáže,
jednu v Českej republike a druhú vo Francúzsku.
Na konci štúdia získajú študenti Inžiniersky diplom Masarykovej Univerzity a
titul « Inžinier » a zároveň francúzsky diplom Master Univerzity Rennes 1.
Prihlásiť sa na toto štúdium bude možné do 30. apríla 2012 !

Na stiahnutie
http://ambafrancesk.org/IFB/spip
.php?article1299

Budúce číslo
04.2012

Získajte
viac
informácii
o
MFTAP
na
nasledovnej
adrese :
http://www.econ.muni.cz/studijni-katalog/prezencni-navazujicimagisterske/administration-publique-verejna-sprava
Informuje
sa
o
možnosti
prijatia
na
nasledovnej
stránke :
http://www.econ.muni.cz/studijni-obory-a-prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimurizeni

 Dni otvorených dverí 2012 : príďte si pozrieť francúzske univerzity
osobne !
Každý rok od januára otvára veľa francúzskych univerzít a
„GrandesÉcoles“ svoje dvere širokej verejnosti a
budúcim študentom. Je to príležitosť ako získaťviac
informácií o študijnom programe, ktorý Vás zaujíma,
stretnúť vyučujúcich, študentov,… a tak osobne spoznať
tieto miesta. Je to najlepší spôsob ako sa pripraviťna
štúdium a pobyt!
Pre región Ile-de-Francenájdete všetky návštevné dni na
nasledujúcej
adrese :
http://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_320942/journees-portes-ouvertes2011-universites-ile-de-france?details=true
Pre región Alsace bude návštevný deňň 17. marca 2012 ! Všetky informácie sú na :
http://www.campusalsacejpo.fr/fr/accueil.html

 Žiadosť o sociálne štipendium (DSE -Dossiersocialétudiant) : možnosť len do 30. apríla
DSE je žiadosťť o sociálne štipendium a o ubytovanie na internáte. Študenti z Členských krajín EÚ môžu žiadaťť
o štipendium na základe sociálnych kritérií, pod podmienkou že majú menej ako 28 rokov a minimálne rok žijú
vo Francúzsku. Ubytovanie na internátoch je dostupné za určitých podmienok a to v rozsahu voľných miest.
Žiadosti sa prijímajú do 30. apríla 2012 !
Ubytovanie ako aj sociálne štipendiá sú v správe organizácie CNOUS a jeho regionálnych pobočiek CROUS
(Národné/Regionálne centrum pre školské a univerzitné záležitosti)
Viac informácií o podmienkach udelenia štipendia a ubytovania nájdete tu : http://www.cnous.fr
Pre vytvorenie žiadosti DSE, navštívte nasledujúcu stránku : https://dse.orion.education.fr/depot

2. Zápisy
 Prijatie na francúzske vysoké školy : zapíšte sa do prvého ročníka vo
Francúzsku cez portál admission-postbac.fr. Môžete tak urobiť do
20 marca 2012 !
Ak chcete pokračovaťť v štúdiu vo Francúzsku, musíte sa predbežne zapísať
prostredníctvom internetu ADP "Admissionpost-bac" tak ako aj ostatní francúzski
študenti. Na tejto webovej stránke nájdete takmer všetky typy francúzskeho
vysokoškolského systému (DUT, BTS-BTSA, CPGE, školy,…)
Pozor. Nie všetky odbory sú tu zahrnuté !
Viac informácií nájdete tu : www.admission-postbac.fr

 CampusArt : vaše žiadosti môžete zaslať pre CampusFrance do 26. februára 2012 !
Žiadosti sa týkajú študentov umeleckých odborov študujúcich minimálne 3 roky (alebo aj
tých, ktorí sú momentálne v treťom ročníku) s dobrou úrovňou francúzštiny.
CampusArt je francúzska sieť vysokoškolských zariadení poskytujúca vzdelanie a štúdium v
oblasti umenia. Pomocou jednej elektronickej prihlášky majú študenti možnosť prihlásiť
sa, prostredníctvom internetu na všetkých 60 škôl. Viac informácií nájdete na :
http://www.campusart.org/flash/edufr_content.asp
Kontakt : campusart@campusfrance.org

3. Štipendiá
 Štipendiá francúzskej vlády 2012- BGF 2012
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka slovenským študentom
doktorandského štúdia dva typy štipendií :
- Štipendium na doktorandskú stáž 1-6 mesiacov
- Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením
Žiadosti musia byť doručené pani Martine Saganovej do 29.februára 2012 :
martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Viac informácií nájdete
sk.org/spip.php?rubrique340

na

stránke

Francúzskeho

inštitútu

v

Bratislave :

http://ifb.ambafrance-

 Program Copernic
Program Copernic je vzdelávací program zameraný na manažment a súčasný svet pre mladých absolventov,
hlavne vedeckých a technických študijných odborov, ale aj ekonómov a právnikov zo Strednej a Východnej
Európy.
Program Copernic bude prebiehať v Paríži od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka. Počas 12-tich
mesiacov budú študenti poberať štipendium francúzskej vlády.
Podmienky pre uchádzačov:
- Ovládať francúzsky jazyk a mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( Ing. alebo Mgr.) v
oblasti práva, ekonómie, alebo technických vied.
- Nebyť bývalým štipendistom francúzskej vlády
- Mať menej ako 30 rokov
Uzávierka na odovzdanie žiadostí : 5. marec 2012
Viac informácií a elektronický formulár žiadosti nájdete tu : http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1183

 Štipendium na Master 2
Francúzske veľvyslanectvo v SR ponúka slovenským študentom štipendium na špecializované štúdium vo
Francúzsku počas jedného roka. Rok štúdia môže mať rôznu formu, podmienkou je aby sa minimálna úroveň
vzdelania rovnala piatemu ročníku štúdia na vysokej škole.
Dátum podania žiadostí : 29. február 2012.
Viac informácií a elektronický formulár žiadosti nájdete tu: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1089

 Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením
Tieto štipendiá francúzskej vlády sú určené mladým slovenským doktorandom, ktorí by chceli svoj doktorát
robiťť spoločne na dvoch univerzitách, slovenskej aj francúzskej.
Dátum podania žiadostí: 29. február 2012.
Viac informácií a elektronický formulár žiadosti nájdete tu: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1090

 Spolufinancované štipendiá(Colas a GEFCO)
Francúzske veľvyslanectvo v SR ponúka štipendiá na štúdium Master 2, ktoré sú spolufinancované
francúzskym podnikom so sídlom na Slovensku. Aj predchádzajúci informačný list sa venoval tomuto typu
štipendia.
(http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Etudier_en_France__special_Bourses_du_Gouvernement_Francais.pdf).
 Štipendium ENS Cachan a ENS v Paríži : študujte na francúzskej „grande école“ ENS-Ecole normale
supérieure so štipendiom !
ENS v Paríži a v Cachan ponúkajú zahraničným študentom štipendiá.
ENS v Paríži ponúka dvadsiatim zahraničným študentom finančný príspevok vo výške 1000 eur mesačne počas
ich magisterského štúdia ( alebo pre študentov matematiky aj počas ich tretieho ročníka vysokej školy).
ENS v Cachan ponúka štipendium v rovnakej výške študentom programu Master 2 v oblasti výskumu alebo
dvojitého doktorátu (cotutelle de thèse).
Pre obe školy je dátum odovzdania žiadostí stanovený na 15.marca 2012.
ZahraniČní študenti môžu študovať na ENS aj prostredníctvom prijímacieho konania do prvého ročníka spolu
s francúzskymi študentmi, za predpokladu že sú štátni občania krajín EÚ. Takto získajú štatút „fonctionnaire
stagiaire“ (budúci zamestnanec verejnej správy), ktorý im zabezpečí finančný príjem počas celej dĺžky štúdia.

Viac informácií o programe získate na stránke parížskej ENS, v rubrike « Sélection internationale» :
http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29
Viac informácií o programe zahraničných štipendií ENS Cachan nájdete tu: http://www.ens-cachan.fr/versionfrancaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-de-bourse-internationale-2012-2013137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK

 CampusBourses : katalóg štipendií
CampusBourses je ucelený zoznam štipendií agentúry CampusFrance. Aj keď zoznam nie je kompletný,
nájdete tam veľmi širokú ponuku existujúcich štipendijných programov.
CampusBourses nájdete na nasledovnej adrese : http://www.campusfrance.org/fr/node/1276

4. Vzdelanie : podľa Vášho hodnotenia !
 Rebríček inžinierskych škôl 2012 : zdroj : L’Etudiant
Každý rok vydáva časopis L’Etudiant rebríček najlepších francúzskych
inžinierskych škôl.
Troma hlavnými kritériami sú : akademická úroveň (koeficient 40), spolupráca s
podnikmi (koeficient 40) a otvorenosť medzinárodnému prostrediu (koeficient
20).
Časopis zoradil do nasledovnej tabuľky 10 najlepších škôl podľa toho, či boli
študenti prijatí hneď po maturite alebo až po dvoch rokoch prípravky (classesprépas).
škola (bac+2)
Écolepolytechnique
Palaiseau
Écolecentrale - Paris
École des minesParisTech
École des pontsParisTech
TélécomParisTech
ArtsetMétiersParisTech
Supélec - Gif-sur-Yvette
ISAE - Toulouse (exSupaero+ENSICA)
AgroParisTech
ENSTA ParisTech

Hodnotenie
2012
80
75
70
69
68
63
63
62
60
60

škola (post-bac)
INSA Lyon
UTC - Compiègne
INSA Toulouse
INSA Rouen
CPE - Lyon
ECE - Paris
UTT - Troyes
EPF - Sceaux
ESIEE Paris - Marne-la-Vallée
INSA Rennes

Hodnotenie
2012
63
56
46
42
38
37
37
36
36
36

Kompletný zoznam hodnotenia inžinierskych škôl (štúdium po maturite) : http://www.letudiant.fr/palmares/classementecole-ingenieur-apres-bac.html
Kompletný
zoznam
hodnotenia
inžinierskych
škôl
(po
dvoch
rokoch
prípravky):
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-ingenieur-apres-prepa.html

 Hodnotenie prípravných kurzov na « grandes écoles1 » (CPGE alebo « prépas ») na rok 2012 – zdroj :
L’Etudiant
Nájdite hodnotenie vedeckých, obchodných a humanitných prípravných kurzov na nasledovnej internetovej
adrese :
http://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/classement-le-palmares-des-prepas-de-l-etudiant11637.html

Časopis L’Etudiant pripravuje od 22. februára vo forme chatu Špeciálny deň prípravných kurzov, kde sa už
teraz môžete opýtaťť na to, čo Vás zaujíma : http://www.letudiant.fr/orientation/les-tchats-de-letudiantfr/journee-speciale-classes-prepas-l-etudiant-repond-a-vos-questions-sur-les-cpge.html?preview=1
Pre viac informácií o francúzskych „grandesécoles“ odporúčame staršie vydanie nášho informačného listu na
nasledujúcom odkaze: http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Etudier_en_France-n1_janvier_2010-2.pdf

5. Téma : Štúdium na francúzskych obchodných školách
Zorientovaťť sa vo francúzskych študijných programoch so zameraním na obchod je veľmi náročné, preto sa
v našom tematickom celku budeme snažiťť Vám to uľahčiť .
Štúdium obchodu zahŕňa veľmi veľa odborov od ekonómie, riadenia cez manažment až po logistiku. Podobne
sú rôzne aj vzdelávacie inštitúcie, na ktorých prebieha výučba. Štúdium môže byť zdarma alebo spoplatnené,
môže prebiehať na verejnej škole alebo na súkromnej. V tomto čísle Vám predstavíme štúdium na verejných
školách (tj. na univerzitách a teda bez poplatkov) ako aj na tzv. écoles de commerce (tj. na súkromných
školách a za poplatok).

I.

Univerzitné štúdium

1. « Klasické » : Bakalár / Magister / Doktorát (LMD)
Tak ako aj iné univerzitné odbory, aj štúdium obchodu preberá klasickú schému LMD. Bakalársky stupeň má za
cieľ daťť študentom základné ekonomické vedomosti so špecializovaním sav treťom ročníku na : riadenie,
manažment, štatistiku, financie, spoločenské aspekty…
Magisterský stupeň nadväzuje na špecializáciu zvolenú na bakalárskom stupni. Ak sa následne študenti
rozhodnú pre oblasťť výskumu, môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu.
Francúzske univerzity ponúkajú aj špičkové študijné programy, ktoré konkurujú svojou kvalitou najväčším
súkromným « grandes écoles » ako napríklad Univerzita Paris-Dauphine, a to za minimálny poplatok za
zápisné : necelých 300 € ročne.
Viac informácií nájdete na : http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/choisir-une-formation/masters.html

2. Inštitúty podnikového riadenia- IAE (Instituts d’Administration des Entreprises) : univerzitná
konkurencia francúzskych obchodných „grandes écoles“
IAE sú síce súčasťou univerzít, avšak s istou mierou samostatnosti.
Aj tu je klasická schéma štúdia : Bakalár- Magister-Doktorát (LMD). IAE sa tešia veľkej obľube u študentov,
najmä tých, ktorí si chcú doplniť už nadobudnuté vzdelanie (vedecké, technické, humanitné,..) o ekonomické
štúdium.
V súčasnosti je vo Francúzsku 31 rôznych IAE !
Prijatie na IAE prebieha prijímacím konaním, ktoré je zložené z testu spôsobilosti (SIM) a z pohovoru. SIM
(Score IAE Message) je národný test spoločný pre 40 univerzít, ktorý umožňuje zápis na viac ako 200 rôznych
študijných odborov. Zameriava sa viac na potenciál a na schopnosti študentov ako na ich poznatky.

Niektoré väčšie IAE ( napr. Lyon 3 má až 5000 študentov) konkurujú vysokým obchodným školám. Môžu si
dovoliť financovaťť oddelenie pre medzinárodné vzťahy, personál pre kariérne poradenstvo, dynamickú
činnosť združení. Iné, menšie IAE pripomínajú skôr « klasické» oddelenia na univerzitách.
V súboji s vysokými obchodnými školami vyhrávajú IAE v jednej oblasti na plnej čiare a to v oblasti poplatkov
za štúdium, kde sa platí necelých 300 € ročne. Na porovnanie, školné na obchodných vysokých školách sa
pohybuje vo výške 8000 € ročne.

II.

Obchodné školy

Pokiaľ ide o súkromné školy existuje rozdiel medzi „Bachelors“ a
Obchodnými školami, ktoré sa odlišujú rozdielnym prijímacím konaním.
1. Bachelors
Ide o školy, ktoré prijímajú študentov hneď po maturite. Vo Francúzsku
ich je asi 150 a väčšinou sú pripojené k Obchodným školám.
Štúdium trvá spravidla 3 roky (niekedy aj 4), z ktorých sa jeden alebo
dva roky štúdia absolvujú v zahraničí. Štúdium umožňuje získať pracovné skúsenosti a otvára študentom dvere
do pracovného života. Najviac sa uprednostňuje obchodný smer (obchodný zástupca, regionálny obchodný
zástupca, riaditeľ bankovej alebo poisťovacej pobočky,..). Pracovné miesta v oblasti marketingu, reklamy,
ľudských zdrojov a cestovného ruchu taktiež prichádzajú do úvahy.
Bachelor má okrem štúdia v zahraničí aj ďalšie výhody. Netreba na prijatie na štúdium absolvovať prípravné
kurzy a v porovnaní s dlhšími študijnými programami je finančne menej náročný.
Existuje viacero spôsobov prijatia na spomínané školy. Jednou z možností je konkurz spoločný pre viaceré
školy, napr. Accès, Team, Sésame,Ecristart, Atout+3 aleboPass.
2. Súkromné vysoké školy tzv. « Grandes Écoles »
Tieto školy zvyčajne prijímajú študentov po dvoch rokoch prípravných kurzov a ponúkajú trojročné štúdium. V
poslednom ročníku si študenti vyberajú odbor, na ktorý sa chcú špecializovať. Najčastejšie je to marketing,
financie, zahraničný obchod, ľudské zdroje a reklama.
a. Prípravné kurzy pre vstup na Grandes Écoles- klasický postup
Klasický spôsobom ako sa dostať na tieto školy je absolvovanie prípravných vyučovacích kurzov. Ide o kurzy
známe pod skratkou CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), ktoré pripravujú študentov na
prijímacie pohovory na francúzske GrandesÉcoles. Tieto dva prípravné roky štúdia sú známe svojou
náročnosťou a stresovou záťažou. Predstavujú však tzv. « kráľovskú cestu « vstupu na Grandes Écoles. Po
dvoch rokoch sa študentom ponúkajú dve prijímacie konania. Študenti, ktorí mali najlepšie výsledky
písomných skúšok majú možnosť absolvovať ústne skúšky, ktoré pozostávajú z overenia jazykových
schopností a z ústneho pohovoru.
Ak chcete získať zoznam „Grandes Ecoles“ zoradených podľa náročnosti prijímacích konaní, kontaktuje nás !
b. Paralelné prijatie na Grande Ecole (prestup z univerzity)

Prípravné kurzy nie sú jediným možným spôsobom ako sa dostať na obchodné školy. Získanie prvého
vysokoškolského diplomu (po 2, 3 alebo 4 rokoch štúdia) umožňuje takisto vstup na Obchodnú vysokú školu.
Prijatí môžete byť dvoma spôsobmi : na základe konkurzu a na základe diplomu.
Konkurz :
Táto možnosť prijatia je čoraz viac využívanou, takmer polovica študentov Obchodných škôl, tzv. ESC (Ecoles
Supérieures de Commerce) neabsolvovalo prípravné kurzy.
Existujú 2 typy konkurzov : Passerelle a Tremplin.
Prijatie na základe diplomu :
Väčšina obchodných škôl ponúka aj možnosť prijatia na základe diplomu, kde sa výber robí na základe zaslanej
prihlášky. Študent musí vydokladovať príslušný stupeň vzdelania (niekedy sa hodnotí aj absolvovaná prax).
Výber sa robí na základe motivácie študentov, ich známok a hodnotení a jazykových kompetencií (treba mať
dobrú znalosť francúzštiny alebo angličtiny).
Hoci obchodné školy ponúkajú dobrú prípravu na vstup do pracovného života, netreba zabudnúť na vysoké
školné poplatky. Napríklad pre zahraničného žiaka (príslušníka EÚ) je to 29 000 € za štúdium na škole ESSEC.
c. Hodnotenie obchodných škôl
Každý rok robia isté francúzske časopisy hodnotenie viacerých obchodných škôl.
Treba si však uvedomiť, že tieto hodnotenia nepochádzajú zo zdrojov verejných ččiniteľov a preto ich treba
brať s určitou rezervou.
Napriek tomu umožňujú vzájomné umiestnenie jednotlivých škôl, na základe ktorého si môžu vytvoriť
relatívny obraz o ich kvalite.
Hodnotenie podľa časopisu L’Etudiant
general-0001.html

nájdete tu: http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-

Nous contacter :

www.slovaquie.campusfrance.org
Maxime ANTONY
00 421 2 59 34 77 42
maxime.antony@diplomatie.gouv.fr
Martina SAGANOVA
00 421 2 59 34 77 41
martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

