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Eğitim projenizi tamamen internet üzerinden oluşturmanıza yardımcı olan bir portal: Eğitim programınızın
seçiminden bir Fransız yüksek eğitim kurumuna başvuru
yapmaya, vize başvurusundan Fransa’ya gidişinize kadar
her aşamada size destek sağlar.
Eğitimine Fransa’da devam etmek isteyen her öğrenci,
CampusFrance websitesine üye olup kendi kişisel hesabını
oluşturmak ve adaylık işlemlerini online olarak gerçekleştirmek zorundadır.

1/ Elektronik dosyanızın
oluşturulması
İnternet üzerinden kişisel CanpusFrance hesabınızı oluşturmanız, prosedürle ilgili etapları ve gelişmeleri doğrudan takip etmenizi ve bunlarla ilgili olarak CampusFrance
merkezleri ile iletişim kurmanızı sağlar.

2/ Bilgi edinmek
Fransa’daki eğitim hayatınız için gerekli tüm pratik bilgilere kolay ve hızlı erişim:
• günlük hayat, konaklama, sigorta, yaşam giderleri…
• Fransız yüksek eğitim sistemi, diplomalar, bölümler,
eğitim kurumları, burslar…
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Somut bir yardım ve
kaliteli takip
CampusFrance eğitim projenizi oluştururken her aşamada
sizi yönlendirir ve size yardımcı olur: eğitim projenizin
analizi, uygun bir programa yönlendirme, başvuru dosyanızın oluşturulması ve ilgili kurum nezdinde cevap alınana
kadar takibinin yapılması.
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Eğitim için
Fransa’yı seçmek
Online Kayıt

CampusFrance
Merkezlerimiz
ANKARA CAMPUSFRANCE
7. Cadde No: 9/7 Bahçelievler
Tel: 90 (0) 312 408 82 42
campusfrance.ankara@ifturquie.org

İSTANBUL CAMPUSFRANCE
İstiklal Cad. No: 8 Taksim
Tel: 90 (0) 212 393 81 11 ex: 114-115
campusfrance.istanbul@ifturquie.org
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3/ Eğitim programının seçimi
burslar

4/ Başvuru dosyasının
oluşturulması

Online kataloğumuzdaki arama motorumuz sayesinde Fransa’da lisans, master ve doktora seviyesindeki
36.000 program içinden kendi programınızı seçebilirsiniz.
Katalog, her seviye ve bölüm için özet bilgileri barındıran
tematik fişler de içermektedir (alanlar, eğitim kurumları,
doktora programları, karşılama…) İngilizce programlar
için özel bir arama motoru da bulunmaktadır.

• CampusFrance’a üye eğitim kurumları

CampusBourse arama motoru
CampusFrance öğrencilerin finansman arayışını kolaylaştırmak için, Fransızca ve İngilizce olarak kullanılabilecek
büyük bir arama motoru geliştirmiştir. Bu burs arama
motoru sayesinde 600’ün üzerinde ulusal ve uluslararası
burs içinde arama yapabilir, burslarla ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
NOT: Sanat ve mimarlık eğitimi için;
www.campusart.org
CampusArt üyesi, 60 Fransız sanat okulu için online başvuru
yapabilirsiniz.
CampusArt ağına üye okullar, Lisans ve Master düzeyinde
sanatla ilgili 200 eğitim programını öğrencilere sunmaktadır.
Bu ağ sayesinde, 3 yıl sanat eğitimi almış adaylar, tek bir
online dosya hazırlayarak CampusArt’a üye bütün eğitim
kurumlarına başvuruda bulunabilmekte ve başvurularıyla
ilgili tüm süreçleri ve sonucu online olarak takip edebilmektedir.
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• Online başvuru prosedürü, okulların ve vize bölümünün
cevap verme sürecini önemli ölçüde hızlandırmaktadır.
Online başvuru, öğrencilere:
• Birçok okula tek bir dosya ile başvuru yapma
• CampusFrance yetkilileri ile iletişim kurma ve
CampusFrance’a üye eğitim kurumlarıyla iletişim
halinde kalarak başvuru dosyalarını takip etme imkanı
sağlamaktadır.
• CampusFrance’a üye olmayan eğitim kurumları
Başvuru dosyanızı ilgili okuldan temin edip hazırladıktan sonra, ilgili kuruma göndermeniz ve cevabı beklemeniz gerekmektedir.

5/ Prosedür ücretinin
ödenmesi
Ödemeyle ilgili detaylı bilgiyi CampusFrance merkezlerimizden edinebilirsiniz.
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6/ Mülakat
Prosedür ücreti ödendikten sonra, öğrenci CampusFrance
yetkililerinin yaptığı bir mülakattan geçmek zorundadır.
Bu mülakat öğrenciye kendisini, Fransa’daki eğitim projesini, motivasyonlarını, eğitim hayatını ve tercih edilen
programla ilgili hedeflerini anlatma fırsatı vermektedir.

7/ Fransızca sınavı
Tercih edilen kurumun istemesi halinde, öğrencinin
Fransızca sınavından geçmesi gerekebilir. Öğrencilerden
istenen seviye genellikle DELF B2 olmakla birlikte bazen
DALF C1’de istenebilir, okulla iletişime geçilip istenilen
seviyenin öğrenilmesi gerekir.
NOT : İngilizce programlara başvuran öğrenciler ilgili okulun istediği seviyedeki test ve sertifikaları temin etmek
durumundadır.

8/ Vize başvurusu
CampusFrance mülakatının yapılması ve ön-kabul belgesinin gelmesinin ardından öğrencinin vize başvurusunu
şahsen vize bölümüne yapması gerekmektedir. Vize başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Fransa Büyükelçiliği ve
Konsoloslukların websitesinden ulaşabilirsiniz.
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