
CampusFrance
Të zgjedhni Francën për

studimet e juaja



Agence française pour la promotion

de l’enseignement supérieur,

l’accueil et la mobilité internationale

 Franca është shteti i 4-tët që i mirëpret studentët 

ndëkombëtarë

 Frengjishtja, gjuha e punës së Bashkimit Evropian, gjuha 

zyrtare e Kombeve të Bashkuara dhe gjuha e dytë më e 

mësuar në botë

 Është gjuha e pestë botërore më e folur në botë

 Janë rreth 300 milion frankofonë në pesë kontinente

Mësoni frëngjisht, një aset profesional
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 Sistemi Bachelor-Master-Doktoratë

 (Sistemi i Bolonjës) i Bashkimit Evropian

Sistem universitar egalitar

Të gjithë studentët kanë të drejta të barabarta dhe 

pajisen me diploma të njohura në Bashkimin Evropian

Një ofertë e larmishme e trajnimeve
68 universitete publike prestigjioze në të gjithë 

Francën

« Grandes écoles- Shkolla të arsimit të lartë » 

Shkolla të specializuara: inxhinieri, tregti, kinema, 

modë etj.

 Kyçje në poste të profilizuara

 Një nga misionet e universitetit

 Profesionalizimi i mësimdhënies

Karakteristikat kryesore të arsimit të lartë në Francë

Studimi në një kuadër ekselence
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 Të drejta te njëjta dhe grante publike për të gjithë studentët

 Sigurimi shëndetësor oblgativ (rreth 200€ në vit)

 Ndihmë në vendbanim (Shtesa mujore nga CAF) 

 Vendbanimet universitare të CROUS

 Restorane (qasje në restoranet universitare; 3-4 €/për vakt )

 Zbritje (transport, zbavitje, etc.)

 Bursat për kriteret sociale

 Tarifat e regjistrimit
PhD: tarifat e regjistrimit janë identike për studentët francezë dhe 

vendet jo anëtare të BE-së

 Bachelor dhe Master:
Përjashtime në tarifat e regjistrimit për bursistët e Qeverisë franceze dhe në 

kuadrin e marrëveshjeve bashkëpunuese bilaterale dhe evropiane: Programi 

Erasmus, Young Cell Scheme

 Tarifat e regjistrimit për studentët me vetëfinansim apo në raste të tjera: të

informohen (kontaktojnë) universitetin.

Programe studimi të favorshëm, të garantuar nga shteti

Studimi në një kuadër ekselence
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 Viza studentore mundëson deri në 20 orë

punë në javë

 Duhet të aplikohet në Ambasadën e Francës

në Shkup (Maqedonia e Veriut)

 Kujdes: diferencë e kostos së jetesës në mes 

Parisit dhe pjesëve tjera të Francës

 Shembuj: çmimi i strehimit

 Paris : nga 500€ 

 Provincë : nga 300€

 Në rezidencë universitare: nga 150€ 

Jeta e perditëshme

Campus France ju shoqëron
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Si të gjesh programin universitar 

Përgatitjet 

 Mjete të shumta në dispozicionin 

tuaj 

 Katalogje të programeve

 Mbështetje në kërkimin e 

financimeve

 Ndihmë në kërkimin e strehimit 

 etj…

www.campusfrance.org
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 Bachelor: 

 Procesi i para-aplikimit duhet të bëhet në janar, 

për të filluar në shtator.

 Duhet të vërtetohet nga Ambasada

 Kandidati nuk mund të dërgojë dosjen e tij

direkt në Universitet në Francë.

 Master dhe Doktoraturë

 Studentët duhet të dergojnë dosjen e 

regjistrimit në Universitetin ku deshirojnë të

vazhdojnë studimet.

 Niveli i gjuhës?

 Gjuhë frënge – Diplomën DELF B2 (lëshohen në 

Aleancën Franceze të Prishtinës)

 Gjuhë angleze – B2 (për programet në gjuhën angleze)

Regjistrimi në universitet 

Përgatitjet 

7



Agence française pour la promotion

de l’enseignement supérieur,

l’accueil et la mobilité internationale

 https://af-pristina.com/studime-ne-france

 www.campusfrance.org

 www.cnous.fr

 www.education.gouv.fr

 http://www.agence-erasmus.fr

Kontaktet:

Espace Campus France – Alliance Française de Pristina

Znj.Zana Miftari-Latifi

00 383 44 309-094 - campusfrance@af-pristina.com

Ambasada e Francës në Kosovë (bourses)

Znj.Fikrije Pllashniku

Fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr
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Ju falenderojmë për vëmendjen 

tuaj! 


