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Štúdium vo Francúzsku

č. 10

Editoriál:
Sieť CampusFrance v Bratislave v spolupráci s CampusFrance Praha a jeho pobočkou v Brne si Vám
dovoľujú predstaviť svoj druhý spoločný informačný list! V tomto čísle nájdete okrem iného aktuality a
prehľad ubytovania pre študentov a letných brigád vo Francúzsku. Toto číslo sa venuje štúdiu výtvarného
umenia vo Francúzsku.
Vaše otázky, nápady a žiadosti o zapísanie do zoznamu príjemcov nášho periodika privítame na
adrese : etudier_en_france@france.sk. Toto vydanie a všetky predchádzajúce čísla nájdete na nasledovnej
adrese : http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1299.
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 PARÍŽ : NAJPRÍVETIVEJŠIE UNIVERZITNÉ MESTO NA SVETE
Britská agentúra QS vydala svoj každoročný rebríček
študentských miest. Agentúra vo svojom hodnotení
prihliadala na štyri kritériá : počet študentov (a pomer
zahraničných študentov v celkovom počte študentov),
kvalita života, názor zamestnávateľov na mesto a náklady
na život a školné.
V tomto rebríčku sa Paríž umiestnil na prvom mieste
ako najprívetivejšie univerzitné mesto na svete. Francúzske
hlavné mesto tak predbehlo Londýn, Boston, Lyon (na 14.
mieste) a Toulouse (46.), ktoré patria medzi francúzske
mestá umiestnené v Top 50.
Celý rebríček a podrobnú metodológiu nájdete na:
http://www.topuniversities.com/student-life/beststudent-cities/2012

http://ambafrancesk.org/IFB/spi
p.php?article1299

Ďalšie číslo
Jún 2012

 SPUSTENIE ON-LINE DATABÁZY ŠTUDIJNÝCH POBYTOV
Hľadanie študijného pobytu môže to byť zložité, pretože
neexistuje jednotný postup, ani jednotný adresát vašej žiadosti.
Na pomoc v takejto situácii prišlo francúzske Ministerstvo
vysokého školstva a výskumu, ktoré v spolupráci s ONISEP a
piatimi univerzitami vytvorilo portál Mon Stage En Ligne :
http://etudiant.monstageenligne.fr
Je to platforma umožňujúca kontakty so študentmi, s vysokými
školami a s podnikmi. Jej krátkodobým cieľom je ponúknuť on-line
100.000 študijných pobytov (a ešte viac, keď sa do projektu zapoja
ďalšie univerzity).

 VIRTUALNY

INSTITUT PROFESII A STUDIJNÝCH ODBOROV V OBLASTI ZDRAVIA:
NOVACIK NA WEBE

Virtuálny inštitút profesií a študijných odborov v oblasti zdravia otvára svoje brány ; tento internetový
portál bol vytvorený ako fórum pre komunikáciu organizácií pôsobiacich v zdravotníckom priemysle a jeho
hlavným cieľom je informovať o profesiách a dopyte po jednotlivých kvalifikáciách v tomto sektore, pričom
opisuje rozsiahly prehľad študijných odborov, ktoré k nim vedú. Ďalším cieľom je podporovať koordináciu
medzi vysokými školami a podnikaním v tejto oblasti posilňovaním synergického efektu a výmenou
informácií. Tento portál už obsahuje sekcie aktuality, profesie, študijné odbory a publikácie týkajúce sa
rôznych oblastí zdravotníckeho priemyslu a v blízkej dobe by mali pribudnúť dve nové sekcie, jedna
vyhradená pre dialóg medzi pedagógmi a firmami a druhá venovaná pedagogickým inováciám a výmenám
osvedčených postupov tzv. best practice.
Do virtuálneho inštitútu profesií a študijných odborov v oblasti zdravia sa dostanete kliknutím na link:
http://www.imfis.fr

2. VZDELAVANIE
 KRÁTKE PROGRAMY – KULTÚRNE A JAZYKOVÉ POBYTY
Chcete sa naučiť po francúzsky a/alebo spoznať Francúzsko v rámci kratšieho pobytu? CampusFrance
vám dáva k dispozícii nový nástroj, pomocou ktorého si nájdete svoj ideálny program:
http://coursdete.campusfrance.org
Na tejto stránke momentálne poskytuje 156 programov a
vyhľadávač podľa viacerých kritérií. Ide o mnohé
rôznorodé kratšie študijné programy. Ponúkajú výuku
francúzštiny,
ale
i
spoznávanie
Francúzska
prostredníctvom športovej či kultúrnej činnosti.
Rôznorodých možností je veľký počet.
Tieto pobyty môžu byť príležitosťou na získanie
uznávaných jazykových certifikátov (napr. DELF/DALF), ba
dokonca na získanie kreditov ECTS.

3. ZAMERANÉ NA : UBYTOVANIE – LETNÉ BRIGÁDY
 UBYTOVANIE STUDENTOV: PRIPRAVTE SA NA VAS PRICHOD DO FRANCUZSKA
Tu by sme sa chceli venovať dôležitej a často zložitej otázke, a to otázke ubytovania. V ďalšom texte
uvádzame jednotlivé možnosti bývania vo Francúzsku, ktoré závisia v značnej miere od dĺžky vášho pobytu a
od vašich finančných možností.
Vysokoškolské internáty
Tieto internáty spravuje CROUS (Regionálne centrá pre univerzitné a školské činnosti). Je to najmenej
nákladný typ ubytovania. Nájomné za jednu izbu alebo garzónku činí od 120 € do 400 €.
Keďže ide o lacnejšie riešenie bývania, je oň vysoký dopyt, a vykonáva sa prísnejší výber. CROUS
vyberajú uchádzačov podľa striktných sociálnych kritérií. Prednosť majú štipendisti francúzskej vlády (preto
sú zaujímavé štipendiá ponúkané Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku).

Nájdite si CROUS, pod ktoré patrí vaša lokalita, a vysokoškolské internáty najbližšie k miestu vášho štúdia:
http://www.cnous.fr/_vie__dossier_28.109.64.htm
Ďalšie študentské ubytovne
Existujú aj iné študentské ubytovne, ale tie patria pod súkromný sektor. Niektoré vysoké školy (Grandes
Ecoles) vlastnia a ponúkajú izby v študentských ubytovniach (s nájomným od 250 € do 350 €). Pozrite si
webovú stránku vašej hosťovskej školy, kde nájdete bližšie informácie. Vo väčšine univerzitných miest
existujú súkromné študentské ubytovne, ktorých nájomné je vyššie (v Paríži od 600 € do 700 €, v iných
častiach Francúzska od 400 € do 700 €).
Zopár užitočných stránok:
www.adele.org ; www.fac-habitat.com ; www.adoma.fr ; www.estudines.com
Súkromné byty
Bývanie v súkromí predstavuje väčšiu mieru nezávislosti a flexibility, ale aj vyššie nájomné. K súkromným
bytom pre študentov sa dostanete dvomi spôsobmi : osobným zisťovaním alebo prostredníctvom realitnej
kancelárie (v tom prípade rátajte so sprostredkovateľským poplatkom, ktorého výška sa rovná
jednomesačnému nájomnému).
Osobitne žiadaným typom bývania študentov (zahraničných i francúzskych) je spolunájomníctvo. Máte
výhodu bývania v súkromí a zároveň sa o náklady delíte s ostatnými. Na internete nájdete stránky určené
pre hľadanie budúcich spolubývajúcich.
Webové stránky pre spolunájomné bývanie:
http://www.appartager.com
http://www.colocation.fr
http://www.easycoloc.com

http://www.ma-colocation.com
http://www.recherche-colocation.com
http://www.kel-koloc.com

Krátkodobé ubytovanie
Ak idete do Francúzska na krátkodobý pobyt (1-2 mesiace), môžete sa ubytovať viacerými spôsobmi.
Študentské internáty ponúkajú počas letných prázdnin krátkodobé ubytovanie v izbe alebo garzónke.
Najžiadanejším typom ubytovania je však ubytovanie v rodinách. V takomto prípade budete bývať u
domáceho, ktorý vám dá k dispozícii zariadenú izbu. Ak máte záujem o letný kurz francúzskeho jazyka, tak
vám toto riešenie vrelo odporúčame, nakoľko vám umožní úplné ponorenie sa do každodenného života
Francúzov.
Finančná podpora pre ubytovanie
Francúzsko je jedinou európskou krajinou, ktorá ponúka Podporu študentského ubytovania (ALE) bez
ohľadu na štátnu príslušnosť. Výška tejto pomoci sa stanoví prípad od prípadu v závislosti od finančných
prostriedkov študenta. ALE je určená pre všetky horeuvedené typy ubytovania. Tu sú podmienky, ktoré je
potrebné splniť:
1. Podložiť to, že ste študentom, že ste poistený(á) zdravotne a pre prípad materskej dovolenky a že
disponujete dostatočnými finančnými prostriedkami,
2. Máte uzatvorenú nájomnú zmluvu na svoje meno,
3. S majiteľom bytu nemáte príbuzenský vzťah,
4. Vaše finančné prostriedky nepresahujú istý limit,
5. Uhradili ste platbu za bývanie (nájomné alebo poplatok),
6. Vaše ubytovanie je slušné s určitou minimálnou úrovňou komfortu.
Ďalšie informácie nájdete na: http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/questionsreponses

Bližšie informácie
 Ako si nájsť bývanie: http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-unlogement
 CNOUS/CROUS : http://www.campusfrance.org/fr/ressource/trouverun-logement-avec-les-cnous-crous
 ALE : http://www.campusfrance.org/fr/site/tout-savoir-sur-laide-aulogement-etudiant

 NÁJDITE SI VO FRANCÚZSKU LETNÚ BRIGÁDU !
Onedlho sú tu prázdniny a vy by ste počas nich chceli cestovať do Francúzska, spoznať jeho kultúru a
jazyk, a pritom pracovať ? To je možné ! Uvádzame zopár užitočných informácií, aby ste si mohli všetko čo
najlepšie zorganizovať.
Právny rámec
Od 1. júla 2008 občania Českej a Slovenskej republiky nie sú viac povinní žiadať o povolenie k pobytu
a pracovné povolenie, ak chcú ísť do Francúzska pracovať. Na vykonávanie akejkoľvek zárobkovej činnosti za
tých istých podmienok, ako to robia občania Francúzska, s výnimkou určitých pracovných miest vo verejnej
správe a za podmienky, že na výkon zákonom upravených profesií vám uznajú odbornú kvalifikáciu, vám
stačí platný občiansky preukaz.
Až na pár výnimiek (týkajúcich sa napríklad mladých ľudí do 18 rokov) žiaden zamestnanec nemôže
dostať podľa zákona nižšiu mzdu ako je zákonom upravená minimálna mzda SMIC. SMIC sa revalorizuje
každý rok a jeho aktuálna výška je 9,22 eur za hodinu práce v hrubom, to znamená pred odpočítaním
povinných odvodov a dane. Čistá hodinová minimálna mzda, čiže mzda po odpočítaní odvodov a dane v
súčasnosti činí približne 7,23 eur.
Vo Francúzsku existuje viacero druhov pracovných pomerov, a to najmä CDI (Zmluva na dobu
neurčitú) a CDD (Zmluva na dobu určitú). Vo všeobecnosti sa pri letných zamestnaniach nezvykne uzatvárať
CDI. Skôr sa uzatvára CDD a osobitne sezónna CDD, ako aj zmluva o brigádnickej činnosti (alebo zmluva o
dočasnej pracovnej činnosti). Túto uzatvára pracovník a personálna agentúra, ktorá prijíma pracovníkov na
« lízing » na obmedzené časové obdobie a poskytuje ich podnikom, ktoré o to prejavia záujem. Prosím
všimnite si, či sa v zmluve nehovorí o skúšobnej dobe, počas ktorej môže zamestnávateľ alebo zamestnanec
ukončiť pracovný pomer bez povinností, ktoré ukladá zákon v prípade klasického rozviazania pracovného
pomeru. Informujte sa o pracovných zmluvách a o tom, čo musia obsahovať na nasledovnej webovej
stránke: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19871.xhtml. Právne predpisy o pracovnej dobe zase
nájdete na stránke: http://vosdroits.service-public.fr/N458.xhtml.
Ak vám váš zamestnávateľ nedá podpísať pracovnú zmluvu, znamená to, že pracujete nelegálne.
Vtedy vám hrozia sankcie a ak by sa vám stal pracovný úraz, nedostali by ste sociálnu ochranu, ako keby ste
boli legálne zamestnaný(á). A okrem toho nemáte záruku, že po splnení si vašich pracovných úloh dostanete
zaplatené …
Hľadanie « letnej brigády »
Aj mnohí francúzski študenti si na leto hľadajú brigádu, preto čím skôr začnete hľadať začiatkom
roka, napríklad vo februári-marci pre prácu na jún, tým lepšie. Je možné ale, že si nájdete prácu aj na
poslednú chvíľu, závisí to od typu činnosti, o akú máte záujem!
Najprv by ste sa mohli obrátiť na inštitúcie zamerané na pomoc tým, čo si hľadajú prácu. Tieto organizácie
okrem toho, že uverejnia inzerát, poskytujú poradenstvo, napríklad o tom, ako napísať svoj životopis alebo
motivačný list. Možno spomedzi nich spomenúť EURES (http://ec.europa.eu/eures), ale aj Centrum

zamestnania (http://www.pole-emploi.fr), prípadne Informačné a dokumentačné centrá pre mladých (CIDJ :
http://www.cidj.com).
Sú tu i mnohé webové stránky, ktoré sa špecializujú na zamestnávanie študentov a na sezónnu prác,
a zaujímavé môžu byť aj uverejniť inzerát v denníkoch, ktoré sú spojené s internetovými vydaniami. Všetky
tlačené periodiká nájdete na adrese: http://www.press-directory.com
A ešte webové stránky:
http://jobetudiant.net
http://jobs-stages.letudiant.fr
http://etudis.com
http://www.job-junior.com
http://www.capcampus.com
http://www.sourcea.fr
www.studyrama-jobs.com
http://europa.eu/youth
Neváhajte a skontaktujte sa s agentúrami poskytujúcimi personálny lízing/brigádnikov a s firmami,
ktoré vás zaujímajú. Kontaktujte zvlášť tie, ktoré sa nachádzajú v turistických oblastiach a ktorých činnosť je
spojená s cestovným ruchom ! Ich kontaktné údaje nájdete v telefónnom zozname firiem Pages jaunes
(http://www.pagesjaunes.fr). Čo sa týka personálnych agentúr, nahliadnite do portálu :
http://www.prisme.eu.
Okrem toho sú tu agentúry špecializované na dodávanie pracovníkov do zahraničia. Veľmi veľa ich
pôsobí v oblasti pobytov au-pair, ale niektoré ponúkajú aj iné zamestnania.
Zopár webových stránok :
http://www.studyline.cz/au-pair/aupair-ve-francii
http://www.studentagency.cz/pracovni-a-au-pair-pobyty/Francie/au-pair
http://www.au-pair-int.cz/?id=29&kde=left

4. TEMA : ŠTUDIUM VÝTVARNEHO UMENIA VO FRANCUZSKU
Štúdium umenia je vo Francúzsku organizované spôsobom, ktorý odráža špecifiká tejto oblasti, ktorá
je nesmierne široká. Koniec koncov samotný výraz « umeie » označuje také rôznorodé odbory, ako je hudba,
bábkové divadlo, ale i to, čomu hovoríme « výtvarné umenie ». A to je predmetom témy tohto čísla.
Oblasť výtvarného umenia sa týka predovšetkým práce s obrazom, a preto sa tomuto umeniu občas
vraví aj « vizuálne umenie ». Zasahuje rôznorodé techniky a činnosti, ako je maľba, sochárstvo, fotografia,
video a pod.
Vysoké školy výtvarných umení prijímajú tých, ktorí chcú « robiť umenie » s použitím týchto
postupov, a tým sami vytvárať umelecké diela. Tí, čo chcú « slúžiť umeniu », majú aj viaceré možnosti
uplatnenia, či už ako analytici diel (teoretické a kritické aspekty) alebo v oblasti starostlivosti o ne
(reštaurátorstvo a uchovávanie), či ako správcovia diel a umeleckých podujatí.
Toto tradičné delenie na ľudí, čo « umenie robia », a tých, ktorí « umeniu slúžia », si drží svoj zmysel,
keď sa začnete zaujímať o rôzne druhy vysokých škôl, na ktorých je možné študovať výtvarné umenie. Vo
všeobecnosti je možné odlišovať umelecké školy zamerané hlavne na umeleckú činnosť, od univerzít, ktoré
vychovávajú predovšetkým « sprostredkovateľov umenia ».

I. Jednotlivé typy škôl
Vysokých škôl poskytujúcich vzdelanie v oblasti výtvarného umenia je viac ako tisíc. Tieto sa delia na
jednej strane na univerzity a na druhej strane na vysoké školy výtvarných umení, ktoré sú buď súkromné
alebo štátne.

1. Vysoké školy výtvarných umení
a)

Štátne školy

Štátne vysoké školy výtvarných umení sú zriadené pod
pedagogickým dohľadom Ministerstva kultúry a komunikácie.
Diplomy, ktoré vydávajú po ukončení 3 alebo 5-ročného štúdia,
sú teda uznané štátom a ich žiaci majú štatút študentov. Tvoria

sieť štyridsiatich piatich škôl (rozmiestnených v päťdesiatich ôsmich lokalitách), z ktorých tridsaťštyri sú školy
územných celkov a desať sú školy celoštátne, ktoré administratívne a finančne závisia od štátu, zatiaľčo tie
prvé sú nezávislejšie a fungujú predovšetkým vďaka prostriedkom prichádzajúcim od územných celkov.
Štyridsiata piata štátna škola je Národné štúdio súčasného umenia Fresnoy, ktoré má osobitný štatút.

b)

Súkromné školy

Súkromné vysoké školy výtvarných umení sa vyznačujú väčšou pedagogickou a finančnou
nezávislosťou. Poskytujú prevažne tie študijné odbory, ktoré sú úzko späté s trhom práce. Kvôli tomu
spolupracujú so sieťami bývalých absolventov, ktoré im pomáhajú organizovať odbornú prax a podporujú
študentov v posledných ročníkoch pri hľadaní si odborného uplatnenia.
Diplomy vydávané súkromnými vysokými školami výtvarných umení majú rôznorodú povahu a
kvalitu. Štátna komisia pre odbornú certifikáciu (CNCP) zaviedla nástroj s názvom Štátny zoznam odborných
certifikácií (RNCP), pomocou ktorého je možné posúdiť úroveň a kvalitu ponúkaného vzdelávania. Študijné
odbory súkromných škôl, ktoré nie sú zachytené v RNCP nemajú štátnu garanciu kvality. Takisto je potrebné
mať na zreteli, že niektoré štúdiá nedávajú frekventantovi štatút študenta a všetko, čo s tým súvisí (sociálne
zabezpečenie, univerzitné jedálne a ubytovanie, atď.).

2. Univerzity
Výučba výtvarných umení na univerzitách podlieha pedagogickému dohľadu Ministerstva vysokého
školstva a výskumu. Tým pádom diplomy, ktorými je štúdium zakončené, sú štátom uznané s výnimkou
neštátnych diplomov (DU).
Univerzitné štúdium je predovšetkým teoretické a vo všeobecnosti málo zamerané na umeleckú prax
v ateliéri, hoci niektoré študijné odbory sa v tomto ohľade trochu vymykajú pravidlu. I keď sa ich študenti
venujú nejakej umeleckej disciplíne, štúdium im dáva hlavne nástroje na uvažovanie o ich tvorbe. Výučba na
univerzitách venuje veľa času teórii, dejinám alebo správe umenia. Univerzity majú svoje výsostné pole
pôsobnosti v « službe umeniu ».

II. Organizácia štúdia
Organizácia štúdia sa mení v závislosti od vysokej školy, hlavne čo do prijímacích kritérií. Čo sa týka
diplomov, tu je tendencia harmonizovať ich s európskym systémom.

1. Podmienky prijatia
Pokiaľ ide o prijatie na vysokoškolské štúdium výtvarného umenia, je rozdiel medzi univerzitami a
vysokými školami ešte väčší. Prijatie do prvého ročníka univerzity je v zásaka, maturita alebo ekvivalentný
diplom…). Naopak prijatie na umeleckú školu je podmienené úspešným prechodom cez výberový proces,
ktorý má každá škola iný. Na uznávaných štátnych a súkromných školách má tento proces podobu
prijímacích skúšok, ktorých podmienky sa môžu líšiť, ale v zásade sa skladá z praktickej skúšky, písomnej
skúšky zo všeobecných vedomostí a z motivačného pohovoru na základe umeleckých podkladov uchádzača.
Na iných súkromných školách sa výberový proces skladá z analýzy uchádzačových podkladov a z pohovoru.
Aj keď to nie je povinné, mnohí študenti sa zúčastňujú na prípravných hodinách na prijímacie skúšky na
umelecké školy, počas ktorých si vypracúvajú svoje umelecké podklady s pomocou učiteľov a pripravujú sa
na jednotlivé skúšky. Na univerzite, tak ako na niektorej vysokej škole výtvarných umení je možné zapojiť sa
do prebiehajúceho kurzu. Vo väčšine prípadov vtedy uchádzačovu žiadosť s podkladmi skúma komisia, ktorá
vyhodnocuje motiváciu uchádzača a jeho umelecké schopnosti.
Čo sa týka ceny štúdia, tu naopak neprevláda rozdiel medzi umeleckými školami a univerzitami, ale
rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami. Na štátnych vysokých školách výtvarných umení a na
univerzitách sa zápisné pohybuje na úrovni 200 až 400 eur ročne. Avšak na súkromných vysokých školách
výtvarných umení sú väčšie rozdiely, výška školného je najčastejšie od 5000 do 10000 eur ročne.

2. Diplomy
Ak sa pri štúdiu výtvarného umenia ešte celkom neuplatňuje systém « BMD » (Bakalár-MagisterDoktor), proces, ktorý k tomu speje, je na dobrej ceste. Dokonca je už ukončený v prípade univerzitných

študijných odborov, ktoré sa završujú buď bakalárskym (po troch rokoch štúdia) alebo magisterským (po
piatich rokoch štúdia), prípadne doktorským diplomom (po ôsmich rokoch štúdia).
Na štátnych vysokých školách výtvarných umení je štátny diplom udeľovaný po úspešnom ukončení
dvoch smerov : « umenie a technika », ktorý sa delí na štyri špecializácie (priestorový dizajn, grafický dizajn,
dizajn produktu a textilný dizajn), a na smer « umenie a výtvarný prejav », ktorý ponúka tri špecializácie
(umenie, komunikácia a dizajn). Štúdium prvého smeru trvá tri roky a po jeho ukončení dostane absolvent
štátny diplom z umenia a techniky (DNAT). Druhý smer je zložený z dvoch fáz : prvá trvá tri roky a zakončuje
sa štátnym diplomom z výtvarného umenia (DNAP), kým druhý smer v trvaní dva roky je zavŕšený štátnym
vyšším diplomom z výtvarného prejavu (DNSEP), ktorý je od roku 2012 uznávaný ako titul Master.
Umelecké školy, či už štátne alebo súkromné, tiež môžu vydávať vlastné diplomy. Posúdiť, prípadne
porovnávať tieto diplomy je možné na základe Štátneho zoznamu odborných certifikácií (RNCP), ktorý ich
hodnotí známkou od 1 do 5 (pričom 1 je najlepšia možná známka) . Kvalita študijných odborov na
súkromných školách, ktoré nie sú v zozname RNCP, nie je štátom zaručená. Žiadna súkromná škola nemôže
vydávať štátom uznávané diplomy Master, iba vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy poskytuje výučbu v
spolupráci s niektorou francúzskou univerzitou.

CAMPUSART

je nástroj slúžiaci zahraničným študentom,

ktorí sa uchádzajú o štúdium vo Francúzsku
CampusArt je sieť šesťdesiatich troch francúzskych škôl poskytujúcich vysokoškolské
vzdelanie v oblasti umenia. Sú to štátne i súkromné vysoké školy výtvarných umení a
univerzity.
Zahraniční študenti, ktorí študovali umenie počas minimálne troch rokov, majú možnosť
poslať svoje žiadosti o štúdium on-line do všetkých škôl patriacich do siete vytvorením jedinej
žiadosti v elektronickej podobe (spolu s « papierovou » verziou). Školy patriace do siete sa
spoja s uchádzačmi, ktorí ich zaujali, a prípadne im pošlú návrh na prijatie.
Tí, ktorí majú záujem študovať umeleckú tvorbu, musia pri používaní tohto nástroja vytvoriť
osobnú webovú stránku, na ktorej predstavia svoje výtvory. Ďalej sa požaduje dobrá úroveň
francúzštiny a zaplatenie čiastky 300 eur ako zápisné, ale len v prípade prijatia na niektorú zo
škôl siete.
On-line žiadosti je nutné posielať od začiatku októbra do konca februára každého roku.

5. ČASOVÝ ROZVRH


ŠTUDENTSKA SOCIALNA ZIADOST (DSE) : krajný termín na on-line podanie vašej študentskej
sociálnej žiadosti o štipendium a o univerzitný internát je 30. apríl 2012 !
Svoju študentskú sociálnu žiadosť si vytvorte na adrese : https://dse.orion.education.fr/depot



MFTAP : zápis na prijímacie skúšky na francúzsko-české master štúdium verejnej správy sa končí
30. apríla 2012.
Informujte
sa
na
webe
Ekonomicko-správnej
fakulty
Masarykovej
univerzity:
http://www.econ.muni.cz



APB : svoje žiadosti o štúdium môžete zoradiť podľa prednosti na portáli prijímania na vysoké školy
do 31. mája 2012!
Viac sa dozviete na stránke: www.admission-postbac.fr

Štipendiá :


15. MAJ 2012: Štipendiá samosprávneho kraja Champagne-Ardenne
V rámci partnerského zväzku, ktorý existuje medzi regiónom Champagne-Ardenne a Nitrianskym
samosprávnym krajom, samospráva Champagne-Ardenne ponúka tri až štyri štipendiá ročne
slovenským po francúzsky hovoriacim študentom v rámci programu Master 2 na školský rok 20122013.
Ďalšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1087



20. MÁJ 2012: Príspevky doktorandom od samosprávneho kraja Poitou-Charentes
Tieto štipendiá sú určené držiteľom titulu Master v oblasti výskumu alebo rovnocenného diplomu,
ktorí sa zapíšu do prvého ročníka doktorandského štúdia na vysokej škole vzdelávajúcej doktorandov
v regióne Poitou-Charentes. Žiadosti sa posielajú prostredníctvom vysokej školy.
Ďalšie informácie : http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/132



31. MAJ 2012 : Štipendiá Nadácie pre Nadaných
Tieto štipendiá sa týkajú mladých občanov európskych krajín vo veku 18 až 30 rokov, ktorí svojou
činnosťou dokázali osobitné nadanie. Toto štipendium má za cieľ garantovať štúdium mladých,
ktorým sa do vzdelávania postavili vážne prekážky.
Ďalšie informácie : http://www.fondationvocation.org/



31. MAJ 2012 : Štipendiá Podnikovej Nadácie Francisa Bouyguesa
Táto nadácia udeľuje každoročne asi 50 štipendií v sume od 1000 do 8000 € za rok. Tieto štipendiá
sú určené zahraničným maturantom, zvlášť zo Slovenska.
Ďalšie informácie :
http://www.fondationfrancisbouygues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=24

Ostatné štipendiá na CAMPUSBOURSES
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html

