
Campus France Polska 

 STUDIA WE FRANCJI 



Campus France Polska 

Campus France – ponad 198 przedstawicielstw 

w 113 krajach na całym świecie 

 W Campus France: 

 

♦ Informujemy studentów o możliwościach      

studiowania we Francji  

♦ Doradzamy w wyborze odpowiedniego 

kierunku oraz uczelni 

♦ Informujemy o stypendiach oraz możliwościach 

ubiegania się o miejsce w akademiku 

♦ Pomagamy w procedurze zapisu na uczelnie 

 

 



www.polska.campusfrance.org 

WYSZUKIWARKA 

STYPENDIÓW 
KATALOG 

KIERUNKÓW 



Campus France Polska 



Campus France Polska 



Campus France Pologne 



Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

 Różnorodność kierunków oferowanych na:  

- 83 uniwersytetach publicznych 

- 224 uczelniach technicznych 

- 220 uczelniach ekonomicznych 

- 120 uczelniach artystycznych i 20 

szkołach architektury 

- 3 000 szkołach specjalistycznych: 

hotelarstwa, mody, kina, dziennikarstwa, 

komunikacji, farmacji, etc. 

 

 Ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej 

- Jedna z misji uczelni   

- Wysoka jakość nauczania 

 Staże w firmach, badania laborytoryjne 

 Współpraca szkół z firmami reprezentującymi 

świat biznesu 

 

 
 

Szkolnictwo wyższe we Francji na wysokim poziomie  

Dlaczego warto wybrać Francję ? 

 



Campus France Polska 

Uniwersytety, Grandes Écoles i Uczelnie Specjalistyczne 

Uniwersytety 
♦ Publiczne i dostępne dla wszystkich 

♦ Proponują różne typy studiów (prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, sztuka, języki, kierunki 

humanistyczne, technologia …) 

♦ Warunki przyjęcia na studia: na podstawie złożonych dokumentów 

 

Grandes Écoles 
♦ Są to uczelnie techniczne, szkoły handlowe i zarządzania oraz instytuty nauk politycznych i administracji jak np.: 

les Ecoles Normales Supérieures (ENS), les Ecoles Nationales Vétérinaires 

♦ Cykl studiów przewiduje obowiązkowe staże i wymiany międzynarodowe 

♦ Bardzo selekcyjne i na wysokom poziomie- w efekcie studenci bardzo dobrze wykształceni i poszukiwani na rynku 

pracy 

♦ Warunki przyjęcia na studia: na podstawie egzaminu wstępnego (po dwóch latach klas przygotowawczych na 3 

letni cykl studiów). Schemat ulega zmianie i coraz częsciej GÉ proponują wstęp na 5 letni cykl po maturze 

 

Uczelnie i instytuty specjalistyczne 
♦ Ponad 3000 szkół uzupełnia ofertę szkół wyższych na specyficznych kierunkach (sztuka, architektura, 

dziennikarstwo itp.) 

♦ Warunki przyjęcia na studia: na podstawie egzaminu wstępnego lub dossier « teczki » przedstawionej przez 

kandydata 

 

 



Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

 

 

 Jednolitość systemów szkolnictwa 

wyższego: 

 

- Rok akademicki podzielony na 

semestry 

- Dyplomy wydawane w systemie LMD 

- Otrzymywanie punktów ECTS  

- Ułatwiona mobilność studentów 

- Wydawany suplement do dyplomu 

(po angielsku) 

 
 

 

 Europejskie i międzynarodowe uznanie wydanych dyplomów 

Dlaczego warto wybrać Francję ? 



Campus France Polska 

Uznawalność dyplomów w Polsce i we Francji 

♦ 28 maja 2008 r. nastąpiło podpisanie umowy między 
Polską a Francją o wzajemnym uznawaniu dyplomów. 
Umowa nie dotyczy dyplomów wydanych przed 2009 r.  

 

♦ Umowa weszła w życie 21 stycznia 2009 r. 

  

♦ Tekst umowy na www.men.gov.pl 
 

♦ Więcej informacji na www.polska.campusfrance.org  

http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.polska.campusfrance.org/


Campus France Polska 

Jak zapisać się na uczelnię francuską ? 

 Jeżeli jesteś studentem w Polsce:  
  

♦ Nie musisz posiadać karty pobytu oraz wizy aby studiować na uczelni 
francuskiej 

 

♦ Jeżeli chcesz rozpocząć studia na 1-wszym roku, musisz założyć konto 
na stronie Admission Post- Bac http://www.admission-postbac.fr/  

 

♦ Można wysłać zgłoszenia do dowolnej liczby szkół 

 

♦ Aby aplikować należy skontaktować się z uczelnią, na której 
zamierzamy studiować. Uczelnia przesyła formularze zgłoszeniowe 
wraz z informacją, jakie dokumenty należy załączyć. Podania są też 
często dostępne na stronach internetowych uczelni 

 

  

http://www.admission-postbac.fr/
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Campus France Polska 

Zapisy na uczelnię francuską odbywają się w 3. etapach: 
- Studenci z Polski- bezpośredni kontakt z uczelnią 

- Maturzyści- zapisy przez stronę Admission Post-Bac 

  

1. OTRZYMANIE POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA STUDIA 

(attestation d’admission) przez wybraną uczelnię. 

 

2. ZAPIS ADMINISTRACYJNY POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE 

NA WYBRANY KIERUNEK - odbywa się bezpośrednio na 

uczelni po przyjeździe do Francji. Warunkiem jest 

zapłacenie „wpisowego”. Wydane zaświadczenie o 

podjęciu studiów oraz legitymacja studencka są 

potwierdzeniem zapisania się na uczelnię.  

 

3. ZAPIS PEDAGOGICZNY FINALIZUJĄCY PROCES PRZYJĘCIA 

na wybrany kierunek poprzez ustalenie planu zajęć, 

wyboru przedmiotów nieobowiązkowych oraz 

warunków zdawania egzaminów itp. 



Campus France Polska 

Zapisy na uczelnie francuską na pierwszy rok studiów 

        Admission Post-Bac  portal kandydata 



Campus France Polska 

Admission Post-Bac  przewodnik kandydata 



    styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec   lipiec   sierpień   wrzesień 

  

Informacje 

Składanie aplikacji 

20 stycznia- 20 marca 

Korekty w deklaracjach 

20 stycznia- 31 maja 

Potwierdzenie przyjęcia 

czerwiec - lipiec 

Uzupełnianie dossier 

czerwiec - wrzesień 

Zapis administracyjny 

lipiec- wrzesień 

Kalendarz zapisów 

 



Campus France Polska 

Ile kosztują studia we Francji ? 

 Koszt zapisu 

 
♦ Na uczelniach publicznych roczna opłata wpisowa 

jest stała i wynosi:  

183 € na studiach licencjackich 

254 € na studiach magisterskich 

388 € na studiach doktoranckich 

606 € na uczelniach technicznych 

       

♦ Koszty w Grandes Écoles są wyższe (od kilku do kilkunastu 
tysięcy euro) 

 

  

  



Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

Finansowanie 

Campus France Polska 

 

 

 Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) 

-Od poziomu BAC+5 
 

 Stypendia oferowane przez miasta/regiony francuskie 

 

 Bourse Eiffel 

 

 CampusBourses 

-Wyszukiwarka programów stypendialnych 

-Możliwość wyszukania po wpisaniu kraju, poziomu studiów, rodzaju stypendium itp.  

 

Więcej informacji:  

www.institutfrancais.pl  

(Rubryka Sciences-Universités/Présentation des programmes de Bourses) 

 

 

http://www.institutfrancais.pl/


www.polska.campusfrance.org 

WYSZUKIWARKA 

STYPENDIÓW 



Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

Katalog stypendiów: 600 programów stypendialnych 

Campus France Polska 



Campus France Polska 

Budżet studencki 

 We Francji studenci mogą korzystać z wielu zniżek* 

 
♦ Stołówki uniwersyteckie, akademiki, zniżki na transport i rozrywki 

(kino, sport, biblioteki, stowarzyszenia studenckie…)  

♦ Biorąc pod uwagę liczne zniżki przysługujące studentom, średni budżet 
studencki wynosi od ok. 800 € na prowincji do ok.1000 € w Paryżu 

 

 

*po okazaniu legitymacji studenckiej 

 

Więcej informacji: zobacz na www.polska.campusfrance.org → Koszt utrzymania  

                              dla studenta we Francji  

 

http://www.polska.campusfrance.org/
http://www.polska.campusfrance.org/
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Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

Zakwaterowanie 

Campus France Polska 

 Koszty zakwaterowanie są zmienne:  

-Paryż : 600€ > 800€ 

-Na prowincji : 300€ > 700€ 

Akademiki: 150€ > 350€ 
 

 Wszyscy studenci mogą ubiegać sie o częściowy 

zwrot kosztów zamieszkania:  

-Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

-Wysokość dofinansowania: 50€ - 200€ 
 

 Gdzie szukać mieszkania ?  

www.lokaviz.fr, www.adele.org, www.estudines.com  

 

 Więcej informacji na:  

- www.campusfrance.org oraz www.cnous.fr  

 

 

 

 

http://www.lokaviz.fr/
http://www.adele.org/
http://www.estudines.com/
http://www.campusfrance.org/
http://www.cnous.fr/


Campus France Polska 

Ubezpieczenia  

 

  

♦ Składka na prywatne ubezpieczenie studenckie 

wynosi od 150 do 550 euro rocznie.  

  

♦ Studenci z państw należących do Unii Europejskiej 

są wyłączeni z tego obowiązku. Jedynym 

warunkiem jest posiadanie ważnej przez cały rok 

akademicki Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego EKUZ 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/EKUZ lub 

prywatnej polisy pokrywającej koszty leczenia.  

 

  

http://www.nfz.gov.pl/EKUZ
http://www.nfz.gov.pl/EKUZ
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Campus France Polska 

Praca podczas studiów 

♦ Od 1 lipca 2008 r. polscy studenci mają swobodny dostęp 

do francuskiego rynku pracy. Zezwolenie na pracę oraz 

karta pobytu, wymagane wcześniej wobec studentów 

polskich, zostały zniesione. 

 

♦ Studenci, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków 

na uczelni, mogą podjąć pracę w wymiarze 60% pełnego 

etatu- co stanowi 964 godz. rocznie (20h / tygodniowo).  

 

 
 



Campus France Polska 

Studia po francusku w Polsce 

Myślicie o rozpoczęciu studiów w języku francuskim? Możecie  

Oczywiście wyjechać do Francji, ale istnieje również możliwość  

odbycia takich studiów w Polsce!  

Niektóre polskie uczelnie proponują studia, gdzie znaczna część  

zajęć prowadzona jest w języku francuskim i / lub we Francji. 

Programy te są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. 

 

Absolwenci tych studiów otrzymują  

podwójny dyplom polsko-francuski 

 

♦ Wykaz studiów znajduje się na stronie: 

www.institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/podwojnych-

dyplomow-francusko-polskich/ 

♦ Katalog podwójnych dyplomów: 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/PL-

CATALOGUE-DOUBLES-DIPLOMES-2013_2014.pdf 

♦ Interaktywna mapa podwójnych dyplomów: 

www.institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/interaktywna 

mapa-podwojnych-dyplomow-francusko-polskich/ 
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Kontakt 

Campus France Polska 

Eliza Łuczyńska 

Przedstawiciel Campus France w Polsce 

 

 site:  www.polska.campusfrance.org (po polsku/francusku) 

 mail: varsovie@campusfrance.org  

 facebook: www.facebook.com/CampusFrancePolska 

 tel.: +48 (22) 505 98 11 

 

 adres:     Instytut Francuski w Polsce 

                ul. Widok 12 

                           00-023 Warszawa 

  

 

http://www.polska.campusfrance.org/
mailto:varsovie@campusfrance.org

