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Štúdium vo Francúzsku
Editoriál :

Sieť CampusFrance v Bratislave v spolupráci s CampusFrance Praha a jeho pobočkou v Brne si Vám
dovoľujú predstaviť svoj novembrový informačný list 2012. V tomto čísle nájdete kompletnú informáciu o
štúdiu medicíny vo Francúzsku.
Žiadosť o doplňujúce informácie, návrhy alebo žiadosť o pravidelné zasielanie tohto periodika nám
môžete poslať na adresu : etudier_en_france@france.sk. Toto číslo a všetky predošlé nájdete na stránke :
http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1299.
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1. Aktuality
 Rebríček « najvychytenejších » študentských miest vo Francúzsku.
Časopis L’Etudiant zverejňuje ročný rebríček miest, ktoré študenti najviac vyhľadávajú.
Tento rebríček za rok 2012 práve vyšiel a tu je poradie 10 najlepších študentských miest
podľa menovaného časopisu :

Redaktori
Barbara Silhan, Yann-Maël Bideau
a Maxime Antony

Kontakt
etudier_en_france@france.sk

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

Ďalšie číslo
Február 2013

Najlepšie študentské
mestá
1
Toulouse
2
Grenoble
3
Montpellier
4
Marseille-Aix
5
Lyon
6
Bordeaux
7
Nantes
8
Rennes
9
Nice
10
Paris

Toto poradie zohľadňuje množstvo rozmanitých kritérií: štúdium, kultúra, bývanie, voľný
čas, medzinárodný význam, životné prostredie, šport, doprava a zamestnanie. Okrem
toho je možné nájsť špecifické zoradenie miest podľa jednotlivých kritérií.
Viac sa dočítate na stránke:
http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/les-villes-ou-il-fait-bonetudier.html

 Konkurz SAI (Prijímanie zahraničných študentov)
Konkurz SAI usporadúva CCIP (Parížska obchodná a priemyselná komora) spoločne pre
5 vysokých obchodných škôl a jeho úspešné zvládnutie otvára cestu k štúdiu programu
Master v špecializácii manažment. Partnerské obchodné školy patria medzi
najprestížnejšie vo Francúzsku, sú to : HEC, ESCP Europe, EM Lyon, Audencia a SKEMA.
Skúšky sa konajú na viac ako 60 miestach po celom svete. Slovenskí a českí študenti
majú k dispozícii skúšobné centrá v Prahe, Budapešti a Viedni. Ak v teste získate
potrebný počet bodov, zavolajú si vás na 30-minútový ústny pohovor pred skúšobnú
komisiu.
Viac sa dočítate na stránke:
http://www.sai.ccip.fr/media/plaquette-sai.pdf

2. Agenda
 SIEŤ "n+i" – inžinierske štúdiá: prijímacie konanie pre 2. semester prebieha do 17.
marca !
Sieť "n+i" je združením vyše 70 francúzskych inžinierskych vysokých škôl. Tieto školy spojili svoje
nástroje v oblasti medzinárodnej spolupráce, aby uľahčili prístup zahraničným študentom.
Sieť « n+i » je určená študentom a mladým inžinierom, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v
inžinierskom odbore prinajmenšom na úrovni bakalár, inžinier (alebo ekvivalentnej s týmito). Cieľom
tejto siete je vzdelávať budúcich inžinierov s medzinárodným uplatnením.
Sieť « n+i » vypracovala úplný program (« pre úspešnú kariéru ») na pomoc študentom vedeckých a
technických odborov a mladým inžinierom, ktorí majú záujem doplniť si svoje vzdelanie vo Francúzsku o
titul Master, prípadne doktorát.
Prihlášky môžete podávať do 17. marca 2013 pre 2. semester (okrem štipendií)!
Ďalšie informácie sú uvedené na: www.nplusi.com alebo na adrese contact@nplusi.com

3. Na akú školu sa prihlásiť
 Štúdium po maturite: ako sa zapísať do prvého ročníka štúdia na vysokej škole (20.01 –
20.03.2013)
Pripravujete sa na maturitu alebo už máte maturitné vysvedčenie a chceli by ste sa zapísať do 1. ročníka
štúdia na vysokej škole vo Francúzsku?
V tom prípade všetky potrebné informácie nájdete už od januára na stránke www.admission-postbac.fr.
Formuláre prihlášok si môžete vyplniť on-line od januára do apríla/mája. Budúci študent musí zostaviť
svoje priania (od 1 do 36) a zoradiť ich podľa preferencie. Od júna sa budú posielať ponuky štúdia podľa
poradia preferencií, ktoré ste zadali on-line, a potom podáte definitívnu prihlášku.
Všetky potrebné informácie pre zápis sú uvedené na stránke http://www.admission-postbac.fr v
Príručke pre uchádzača (Guide du candidat), ktorá má svoje verzie « Príručka európskeho uchádzača » a
« Príručka zahraničného uchádzača » (pre krajiny mimo EÚ).

 Rebríček najúspešnejších vysokých obchodných škôl v roku 2012-2013
Je ťažké vybrať si zo stovky škôl, ktoré ponúkajú 4 až 5-ročné štúdium
obchodného zamerania!
Posledné 3 roky časopis L’Étudiant zostavuje interaktívny rebríček
obchodných škôl, vďaka ktorému môžete porovnať celkové výsledky
týchto škôl alebo špecifikovať kritériá ich hodnotenia, a tak si nájsť
ideálnu školu pre svoj zámer.
Zoradenie vysokých obchodných škôl nájdete na adrese:
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-commerce-postbac.html
Iný podobný rebríček porovnáva 36 vysokých obchodných škôl akreditovaných pre 5-ročný študijný
program master:
http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-general-0001.html
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 Sciences Po prijíma medzináročných študentov : prihlášku na akademický rok 20132014 si už môžete podať!
Škola Sciences Po sa rozhodla pre politiku medzinárodnej
otvorenosti a v jej rámci vytvorila špecifické programy a
prijímacie konanie určené pre zahraničných študentov.

Prijatím do jedného zo 6 univerzitných mestečiek
nachádzajúcich sa v rôznych dynamických mestách
Francúzska môže zahraničný študent získať príležitosť
nadobudnúť bakalársky diplom (Bachelor) prestížneho
parížskeho Inštitútu politických štúdií za nižšie životné
náklady ako v Paríži.
Podmienkou je, aby študent získal diplom o ukončení stredoškolského vzdelania najneskôr do júla 2013
a aby preukázal dostatočnú úroveň ovládania jazyka, v ktorom bude prebiehať vyučovanie (nemčina,
angličtina alebo francúzština podľa študijného programu).
Po schválení uchádzačových podkladov (ktoré vyplníte on-line na stránke http://admissions.sciencespo.fr/international) vybraní uchádzači prídu na komisionálny ústny pohovor, ktorý sa bude konať na
určených miestach po celom svete (http://admissions.sciences-po.fr/calendriers-college-entretiens).
V prípade študentov uchádzajúcich sa o prijatie do programu master, na simultánne štúdium na dvoch
školách alebo na doktorandské štúdium výberový proces pozostáva výlučne z vyhodnotenia podkladov
vyplnených on-line bez ústneho pohovoru. Jedna prihláška stojí 90 €.
Každý študijný program má vlastný harmonogram prijímania, ktorý nájdete na webe:
http://admissions.sciences-po.fr/calendriers-master
http://admissions.sciences-po.fr/calendrier-admissions-doublediplome
http://admissions.sciences-po.fr/calendriers-phd

4. Kalendár štipendií
Prinášame vám prehľad o niekoľkých štipendiách, o ktoré sa môžete uchádzať koncom roka 2012 a
začiatkom roku 2013. Hoci toto obdobie nie je husté na udalosti okolo štipendií, nabádame vás, aby ste
si už teraz pripravili podklady a žiadosť o štipediá udeľované Francúzskymi veľvyslanectvami v Prahe a
Bratislave (http://ifb.ambafrance-sk.org/-Bourses-).

 Mimoriadne štipendiá "Eiffel" (pre programy Master a doktorandské štúdium)
poskytované francúzskym ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Mimoriadne štipendium Eiffel (1181 € mesačne na Master a 1400 € mesačne na doktorát), ktoré
financuje francúzske ministerstvo zahraničných vecí, je určené pre najlepších zahraničných študentov,
ktorých navrhne prijímacia inštitúcia vo Francúzsku. Platnosť štipendia je ohraničená podľa druhu
štúdia.
Termín na podanie prihlášky: 9. január 2013
Ďalšie informácie : http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

 Štipendiá a konkurzy FSMP (Nadácia pre vedy a matematiku v Paríži)
FSMP ponúka širokú škálu štipendií pre programy Master 1 a Master 2 a pre doktorandov,
postdoktorandov a výskumných pracovníkov v rôznych vedeckých disciplínach, obzvlášť v matematike.
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Termíny na podanie prihlášok závisia od daného štipendia alebo konkurzu, vo všetkých prípadoch je to
však koncom roka 2012.
Ďalšie informácie: http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/chercheurs-et-etudiants-38.htm

Ak sa chcete oboznámiť so všetkými študijnými
štipendiami, zapamätajte si názov Campus Bourses :
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html

5. NASIM OBJEKTIVOM : uznávanie diplomov v Európskej únii
Zmluva o Európskej únii v článku 8a hovorí o voľnom pohybe občanov. Výkon tohto práva občanov na
voľný pohyb umožňuje uznávanie diplomov získaných v krajine pôvodu alebo v inej krajine EÚ za
účelom práce alebo štúdia. Zavedenie európskeho kreditového systému ECTS uľahčilo proces uznávania
diplomov medzi členskými štátmi Európskej únie. Uznanie zahraničného diplomu však doposiaľ závisí od
úradov v tej-ktorej krajine a nie je automatické.
Uznávaním diplomov je poverená európska sieť ENICNARIC (European Network of Information Centres National Academic Recognition Information Centres).
Ak si chcete dať diplom uznať v zahraničí, musíte sa
spojiť s centrálou NARIC alebo s centrálou ENIC, ktorá
pôsobí v krajine, v ktorej si ho chcete dať uznať.
Zoznam centier ENIC-NARIC je uvedený na webe tejto
siete: www.enic-naric.net
V krajinách, v ktorých nie je centrála ENIC alebo
NARIC, obráťte sa na tamojšie Francúzske
veľvyslanectvo, ktoré vám vysvetlí, ako postupovať.
Kontakt vo Francúzsku:
Centre ENIC-NARIC France
1 avenue Léon Journault
92318 Sèvres Cedex
Francúzsko
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
enic-naric@ciep.fr

Kontakt na Slovensku:
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní,
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová, 1
813 30 Bratislava 1
Slovensko
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Slovak%20Republic

naric@minedu.sk
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6. Téma: štúdium medicíny vo Francúzsku
V tomto článku vám prinášame kompletnú informáciu o štúdiu medicíny vo Francúzsku: v prvej časti
hovoríme o špecifikách tohto štúdia, v druhej časti o tom, aké možnosti majú českí študenti, ktorí majú
záujem o štúdium jednotlivých zameraní.
Na tomto mieste pojednávame len o medicíne, a nie o disciplínach farmácia, zubná chirurgia a
pôrodníctvo (hoci prvý rok štúdia je totožný pre všetky 4 odvetvia).
Vo Francúzsku patrí štúdium medicíny medzi najdlhšie študijné odbory, ktoré poskytuje francúzske
vysoké školstvo. Tvorí ho výuka teórie na začiatku a potom sa pridáva stále viac praktickej zložky.
Na záver štúdia budúci lekár obdrží štátny diplom doktora medicíny (čo nie je doktorát v striktnom
zmysle slova).

I.

Organizácia štúdia

Medicína sa študuje na univerzite, ktorá spolupracuje s univerzitnými nemocnicami, ktorých je 32. Po
maturite nie sú prijímacie skúšky, ale na konci prvého ročníka sa konajú veľmi selektívne skúšky.
Štúdium medicíny zapadá do európskeho systému 3-stupňového VŠ vzdelávania (bakalár – master –
doktorát) a člení sa na tri cykly, ktorých dĺžka je minimálne 3 roky. Štúdium všeobecného lekárstva trvá
9 rokov, štúdium odborného lekárstva 10 až 11 rokov.

a. Prvý cyklus - 3 roky
Uchádzači o zápis do prvého ročníka zdravotníckeho štúdia, musia preukázať:
- maturitné vysvedčenie
- alebo doklad o získaní úplného stredoškolského vzdelania (DAEU)
- alebo nejaký iný uznaný francúzsky či zahraničný doklad o štúdiu či ekvivalent maturity v zmysle
národných právnych predpisov
- alebo doklad o postačujúcej kvalifikácii alebo skúsenosti.
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Po ukončení prvého ročníka je podmienkou postupu do druhého ročníka úspešné zvládnutie
selektívnych skúšok.
Vyučuje sa fyzika, biofyzika, chémia, biológia, ale i humanitné a sociálne vedy.
Tieto štúdiá sú prístupné cudzincom, zvlášť študentom pochádzajúcim zo štátov Európskej únie pri
splnení istých podmienok (pozri druhú časť tohto tematického materiálu).
Prvý ročník (Prvý spoločný ročník zdravotníckeho štúdia - PACES) sa delí na dva semestre a na
« vyučovacie jednotky » (UE), ku ktorým je priradený istý počet kreditov ECTS (European Credit
Transfert System).
PACES je spoločný pre štúdium medicíny, farmácie, odontológie (zubná chirurgia) a pôrodníctva
(pôrodné asistentky) a ročník sa končí 4 rôznymi súbormi skúšok podľa jednotlivých disciplín.
V prvom semestri platia pre všetky 4 disciplíny rovnaké vyučovacie osnovy. Prvý semester sa
právoplatne zakončuje prvou časťou skúšok, pričom ich výsledky slúžia k usmerneniu študentov (v
priemere v ročníku PACES po nich pokračuje 85% študentov a zvyšných 15% je nasmerovaných na iné
univerzitné odbory).
V druhom semestri si študenti zvolia jednu alebo viacero vyučovacích jednotiek špecifických pre ich
odbor, a to okrem spoločných predmetov. Na konci semestra absolvujú druhú časť skúšok platných pre
vybranú disciplínu (medicína, farmácia, zubná chirurgia, pôrodníctvo).
Skúšky sú teda rozvrhnuté do 2 skúšobných období na konci každého semestra. Počet miest pre každý
študijný odbor stanovuje každý rok vláda : ide o Numerus Clausus (7 500 voľných miest pre ak. rok
2011-2012 v celom Francúzsku).
Možnosť pokračovať v štúdiu závisí od poradia, na ktorom sa študent v skúškach umiestni.
Opakovať skúšku je možné len raz. Na druhej strane je daná možnosť mať uznaný prvý ročník a
preorientovať sa na iný univerzitný odbor, ako napríklad biológia, chémia a pod.
V druhom ročníku (Prvý cyklus lekárskeho štúdia - PCEM 2) sa prehlbujú znalosti z predmetov
vyučovaných v prvom ročníku a študenti chodia na stáže na kliniky, pri ktorých sa oboznamujú s rôznymi
úlohami, ktoré plní nemocnica.
V druhom a treťom ročníku sa dopĺňa vzdelanie študentov, ktorí napokon získajú Diplom všeobecného
vzdelania v lekárskych vedách (DFGSM 2).
Postup do 2. cyklu je podmienený zvládnutím skúšky.

b. Druhý cyklus lekárskeho štúdia (DCEM) – 4 roky
Tvorí ho prvý ročník (DCEM1), po ktorom nasledujúce 3 ročníky sa bežne nazývajú « medická prax ».
Prvý ročník znamená prechod medzi vyučovaním základných vied a
vyučovaním patológie.
Počas troch rokov « medickej praxe » musia študenti podstúpiť 36 mesiacov
praxe, 4 za rok na jednotlivých oddeleniach univerzitných nemocníc.
Nemocniční študenti zároveň študujú a na záver každého ročníka podstupujú
skúšku.
Medická prax
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Druhý, tretí a štvrtý ročník DCEM sú « medickou praxou » a študentov nazývajú « nemocniční
študenti », pretože dostávajú plat od kliniky, na ktorú ich univerzita pridelila. Majú uzatvorenú
pracovnú zmluvu na dobu určitú. Študent je podriadený asistentovi (neoficiálnemu) alebo seniorovi
(prednosta kliniky alebo lekár), ktorý mu pomáha rozpoznávať symptómy ochorení.
Odmeňovanie stážistov je « symbolické », ale študent externista má postavenie zamestnanca a odvádza
si v zamestnaneckom režime na sociálne poistenie a na dôchodkové zabezpečenie. A podobne ako
zamestnanci majú aj externisti päť týždňov platenej dovolenky.
Po ukončení druhého cyklu študenti pristupujú k Štátnej Klasifikačnej Skúške alebo skúškam (ECN), na
základe ktorých môžu pokračovať na asistentskom mieste.
Po ukončení skúšky a podľa svojho umiestnenia si študent vyberie svoju univerzitnú nemocnicu a jednu
z 11 navrhnutých špecializácií a tiež oddelenia, na ktorých uskutoční 6-mesačnú prax.
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c. Tretí cyklus lekárskeho štúdia (TCEM) – asistenti – 3, 4, 5 rokov
Podľa umiestnenia, ktoré študent dosiahol na ECN, si vyberie špecializáciu pre prácu asistenta a mesto,
v ktorom bude pôsobiť. Výberový proces prebieha na dve etapy : cez internet a počas tzv.
l’amphithéâtre de garnison, čo je definitívny výber miesta priradenia naraz s ostatnými uchádzačmi v
reálnom čase (pozri http://www.anemf.org/-Procedures-de-choix-.html).
Počas pôsobenia v asistentskej pozícii študent pracuje v nemocnici pod vedením seniora, ale je
považovaný za lekára a má právo predpisovať. Okrem toho tiež dostáva plat od 1300 do 2000€ hrubého
mesačne.
Asistentúra trvá od 3 rokov u všeobecných lekárov do 4-5 rokov u niektorých špecialistov.
Asistent si musí dať potvrdiť celú 6-mesačnú prax pre získanie Diplomu zo špecializovaného štúdia
(DES).
Diplom DES všeobecnej medicíny môže byť doplnený diplomom o « lekárskej spôsobilosti » (CAPME) a
ostatné diplomy DES diplomom doplňujúceho špecializovaného štúdia (DESC), ktorý sa udeľuje po
ďalších dvoch rokoch.
Asistenti získavajú štátny diplom doktora medicíny na základe získania DES alebo DESC a po obhajobe
svojej diplomovej práce pred komisiou.

II.

Možnosti štúdia pre slovenských študentov

Tieto študijné odbory sú otvorené cudzincom, predovšetkým občanom Európskej únie (EÚ) (a teda tiež
občanom Slovenska) pri splnení určitých podmienok.
a. Plná dĺžka štúdia daného odboru
Či už ide o medicínu, farmáciu alebo odontológiu, všetci občania EÚ sa môžu zapísať do prvého ročníka
a absolvovať celé štúdium, pokiaľ budú školou prijatí. Je preto povinnosťou uchádzačov spojiť sa s
vybranou univerzitou a zistiť si podmienky prijatia.
Pozor, medicína sa vyučuje len vo francúzskom jazyku (je potrebné ovládať francúzštinu na úrovni B2).
Okrem toho, i keď ide o apriórny predpoklad, univerzita nemusí aplikovať selektívny proces, ale môže
mať pre niektoré fakulty medicíny isté akademické priority.
V takom prípade uchádzači o štúdium nepatriaci do príslušnej školskej správy (čo je prípad zahraničných
študentov), ktorí sa hlásia na PACES (1. ročník medicíny), musia požiadať o výnimku s odôvodnením a o
tejto žiadosti rozhodne prijímacia pedagogická komisia.
V každom prípade je dôležité vopred sa oboznámiť s podmienkami prijatia do prvého ročníka.

b. Pristúpenie počas štúdia
Ide o prípad, kedy študent ešte nezískal vo svojej krajine lekársky diplom. V tomto prípade nie je možné
pristúpiť počas štúdia v žiadnom odbore. Študenti musia absolvovať skúšky prvého ročníka. Ak uspejú,
škola im zabezpečí úpravu študijného programu. Úspešným zvládnutím skúšok sa zahraničný študent
zaradí do svojej pôvodnej dosiahnutej úrovne.
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c. Od 3. cyklu
Skúšky na miesto asistenta medicíny sú zahraničným študentom prístupné. Prihlášku je potrebné
odovzdať do konca marca.
Skúšky usporadúva v mesiaci september Francúzske veľvyslanectvo alebo konzulát a prijímacie skúšky
sa konajú v decembri.
Pre akademický rok 2012-2013 bolo ponúknutých 17 miest spolu na všetky špecializácie.
Ďalšie informácie : http://www.cng.sante.fr/Concours-special-a-titre-europeen.html
Užitočné stránky:
Informačný list pre túto oblasť:
http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/domaines/fr/medecine_fr.pdf
Fakulty medicíny: http://www.isncca.org/FaculteMedecine.php
Francúzske združenie študentov medicíny: http://www.anemf.org/
Francúzska lekárska komora: http://www.conseil-national.medecin.fr/
Sieť univerzitných nemocníc (CHU) : http://www.reseau-chu.org/
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