
CampusFrance 

Të zgjedhësh Francën 

 
 



Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

- Sistemi Bachelor-Master-Doktoratë 

 

- Një ofertë e larmishme për studime 

- Universitete 

- Shkolla të ingjinerisë, menaxhim Biznesi, 

shkolla të specializuara (gastronomi, 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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Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 Trajtim i barabartë ndaj të gjithë studentëve, francezë dhe të 

huaj 

 Tarifa të njejta të regjistrimi për të gjithë studentët  

 Për vitin universitar 2017-2018 : 
 184 € - studime të rregullta 

 256 € - Master 

 391 € - Doctorat 

 610 € -Shkolla të ingjinerisë  

 

 

 Drejta te njëjta dhe grante publike për të gjithë studentët 

        -    Sigurimi shëndetësor(rreth  200€ në vit) 

- Ndihmë në vendbanim (Shtesa mujore nga CAF)  

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

- Zbritje (transport, zbavitje, etc.) 

 
 

 

 

Programe studimi të favorshëm, të garantuar nga shteti 

Studimi në një kuadër ekselence 
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Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

 Viza studentore mundëson deri në 20 orë 

punë në javë 

 Kujdes: diferencë e kostos së jetesës në mes 

Parisit dhe pjesëve tjera të Francës  

 

Shembuj: çmimi i strehimit  

- Paris : 600€ > 800€ 

- Provincë : 300€ > 700€ 

- Në rezidencë universitare: 120€ > 350€ 
 

 

Jeta e perditëshme 

Campus France ju shoqëron 
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Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

Si të gjesh programin universitar  

Përgaditjet  

 

 Mjete të shumta në dispozicionin 

tuaj  

- Katalogje të programeve 

- Mbështetje në kërkimin e 

financimeve 

- Ndihmë në kërkimin e strehimit  

- etj… 

 

 

www.campusfrance.org  

5 

http://www.campusfrance.org/


Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

 Bachelor:  

- procesi i para-aplikimit,në bashkëpunim me 

shërbimet e ambasadës.  

- Kandidati nuk mund të dërgojë dosjen e tij 

direkt në Universitet në Francë. 

 

 Master 

- Studentët duhet të dergojnë dosjen e 

regjistrimit në Universitetin ku deshirojnë të 

vazhdojnë studilmet. 

 

 Qe   Niveli i gjuhës? 

       Gjuhë frenge 

        Gjuhë angleze 

Regjistrimi në universitet  

Përgaditjet  
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Agence française pour la promotion 

de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 

 

 

www.campusfrance.org 

www.cnous.fr 

www.education.gouv.fr 

www.europe.eu 
 

 

 

-Ju mund të na kontaktoni në adresat e mëposhtme: 

- fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr 

- joseph.giustiniani@diplomatie.gouv.fr  
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Web faqe të rendësishme  

http://www.campusfrance.org/
http://www.cnous.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.europe.eu/
mailto:fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr
mailto:joseph.giustiniani@diplomatie.gouv.fr


 

Ju falenderojmë për vëmendjen 

tuaj!  


