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Avrupa’da yüksek öğrenim sistemi 

Avrupa L M D Sistemi 

• Tüm Avrupa ülkelerinde geçerli eğitim şeması 

• Diplomaların tanınırlığı 

• ECTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi – Amerikan kredi sisteminden 

farklı 

                  180 ECTS             300 ECTS                              480 ECTS 



Yüksek öğrenim kurumları 
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80 üniversite 

225 mühendislik okulu 

250 işletme ve ticaret okulu 

120 sanat okulu 

20 mimarlık okulu 

   3 000 diğer okul ve enstitüler (paramedikal, turizm, spor, moda, design) 

110 DUT Teknoloji Universitesi 

9 Sci Po Siyasal Bilgiler 
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Üniversiteler 
Fransa’da 83 devlet üniversitesi bulunmaktadır. 

 

Eğitim sürecinin organize edilmesi 

Temel Lisans eğitimi 3 senelik ve 6 sömestrelik bir süreçten oluşur. 

Tamamlanan her sömestre 30 ECTS kredisi biriktirir. Lisans 180 krediyle 

tamamlandığında devlet diploması ile mezun olunur. 

 

20-30 saatlik eğitimler, temel dersler,deneyler (TP) ve /veya (TD)pratik 

çalışmalara ayrılmıştır. Bu üç senede bilginin öğrenilmesi/kazanımı hedeflenir.  

-L1: Temel bilgi ve istidatların kazanılması  

-L2: Öğrenilmiş bilgilerin sağlamlaştırılması/derinleştirilmesi 

-L3: Öğrencinin istediği profesyonel alan doğrultusunda uzmanlaşması 

 

Eğitimin geçerli sayılması 

Belirli aralıklarla tekrarlanan denetim ve/veya sınavlarla sağlanır. Temel lisansın 

genel hedefi eğitimin Master ile sürdürülmesidir.  

(5 senelik lisans üstü eğitim) 

Eğitim masrafları (devlet tarafından belirlenir) 2014 yılında senelik 184 Euro idi. 

 

 Universitelere kayit olmak  için Bakalorya diplomasi gerekir  

 Üniversitelere kabul APB (Admission Post Bac) üzerinden yapılır. 

(Merkezi Sistem) 

 Fransa’da lisans eğitimine kabul edilmiş öğrencilerin üniversiteye kayıtları 

direkt üniversitenin web sitesinden yapılacaktır 

 Üniversitede verilen diplomalar tamamen devlet garantisi altındadır 
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Hukuk Eğitimi 

Hukuk eğitimi üniversitelerin ilgili bölümlerinde ya da UFR Hukuk’ta alınır.  

Hukuk, alanındaki ilerlemeler/yeni düzenlemelerle, gündelik yaşamdaki  yeri ve yeni uygulama 

alanlarının da artmasıyla, sadece adli sahalarda (avukat, dava vekili, noter, mübaşir, 

müzayedeci)veya bir tek kamusal alanda değil (yargıç, zabıt memuru, emniyet komiseri, vergi 

memuru, gümrük memuru), sayısız başka  sektörde de faal  olarak çalişabilecek uzman 

hukukçular yetiştirerek, bu yönde çeşitli başka kariyer imkanları sağlıyor. Hukuğa bağlı işleyen 

çift disiplinli formasyonlar  ve diğer pek çok uzmanlık alanı bunu kanıtlar. Hukuk fakültelerinin 

merkezi vilayetlerin dışında da çok iyi örnekleri bulunuyor. Bordeaux’da yer alan Ecole 

Nationale de la Magistrature (ENM) bunlardan biridir.  

 

Kabul 

Tıpkı diğer Lisans bölümlerine başvuru gibi kabuller Bakalorya sınavının ardından gerçekleşir. 

www.admission-postbac.fr 

 

Eğitim sürecinin organize edilmesi 

Hukuk Lisansı, adli temel bilgilerin kavranmasını  ve belirli terminolojinin, tamamiyla yeni  

alıştırmaların kazanımını sağlar: Müzekerre ya da savunma metin/disertasyonları (Fransıza 

derslerinde öğrenilenden oldukça farklı olarak) 

İlk iki sene verilen eğitimlerde (4 sömestre) temel adli bilgiler etrafında yoğunlaşır. Üçüncü 

sene belirli bir alanda uzmanlığa odaklanır: Özel, kamu, Avrupa ve uluslar arası hukuk ve 

siyasal bilimler. 

  

Eğitimin geçerli sayılması 

Birinci sene düzenli denetimlerle gerçekleşir. Takip eden yıllarda kontroller yine düzenli 

denetimlerle ve/veya bir bitirme sınavıyla tamamlanır. Hangi üniversite ve hangi alanda eğitim 

görülmüş olunursa olunsun bu lisanstan mezun olanlar da devlet diplomasına sahip olurlar. 
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Tıp Eğitimi 

PACES Sağlık Bilimleri ortak eğitim yılı (1 yıldır)  

(Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Ebelik) 

 

 1.Yıl sonu baraj sınavinda basari orani : sadece  %15 % 20 dir. 

 

 Tip egitiminin gecerli sayilmasi 

       

 Her sinav Numerus Clausus’a (yillik degismez bos yer sayisina) 

      uygun bir siralama belirler. Buna gore egitime devam edilip edilmeyecegi  bu 

yontemle elde edilen siralamaya baglidir. PACES sadece bir kez tekrar 

edilebilir. 

 

 Tip Egitimi Universitelerde yapilir.  Kayit olabilmek için Bakalorya yeterlidir.   

Bazi Universiteler son derece secicidirler. 

 

  Kayitlar  APB  (Admission Post Bac) uzerinden yapilir 
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“Grandes écoles”ler 

“Grandes écoles”ler  birçok özel ve devlet kurumundan oluşur :  

 mühendislik okulları (Polytechnique, Centrale, INSA)  

 “écoles normales supérieures (ENS)”,  

 siyasi bilimler enstitüleri (SciencesPo),  

 ticaret ve işletme okulları (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC)  

 veterinerlik okulları  

 

 Grandes écoles”lerde 285.000 öğrenci eğitim görmektedir,     

 Bu okullara Bakalorya sonrasi girilebilir  egitim suresi 5 yildir  

  CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes  Ecoles)  bu okullara 

bakalorya sonrasi girilebilir dersler lise bunyesinde gerceklesir  bunlar  i 

Bilimsel hazirlik  siniflaridir ve grandes ecoles lere   2 yillik bir egitimle 

talebeler hazirlanir. Bu egitim  cok secici bir egitimdir ve sonunda sinav  

ve dosya uzerinden  grandes ecoles lere kabul edilirler. 

 

  

 



Mühendislik okulları 

 Mühendislik eğitimi 5 yıldır. 

 Mastır derecesi ile mezun olunur. 

 

2 yıllık bilimsel hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler  3 yıllık 

mühendislik eğitimi alırlar ve bu eğitimlerini stajlarla tamamlarlar. 

Bu 2 yıllık hazırlık eğitimi liselerde olabildiği gibi bazı mühendislik 

okullarının bünyesinde de verilmektedir. 

 

 

  Lise sonrası mühendislik okullarına giriş 

 Dosya ile kabul (notlar, motivasyon mektubu, tavsiye 

mektubu) (INSA, ENI, ENSTBB) vs 

 Sinav  ile kabul  (Concours Geipi-Polytech, Archimed, 

Fesic ) 

 

 

 Bilimsel hazırlık sınıfı sonrası mühendislik okullarına giriş 

 Sınav ile giriş (Ecole Polytechnique , Mines/Ponts, 

Centrale/Supélec, vs) 

  

 Lise sonrası  2 veya daha fazla yıllık yüksek öğrenimden 

sonra mühendislik okullarına giriş. 

 Dosya veya sınav ile giriş  
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Mimarlık eğitimi 

Fransa’da mimarlık eğitimi 3 aşamadan oluşur: 
 

1. Aşama : Lisans derecesi (3 yıl) 

 Mimarlık eğitimi diploması 
 

2. Aşama : Mastır derecesi (2 yıl) 

 Mimarlık Devlet diploması (Mimar olarak çalışma 

yetkisi) 
 

3. Aşama : Birkaç seçenek 

 HMONP « Habilitation à la Maitrise d’Œuvre en Nom 

Propre »(1 yıl) (inşaat ruhsatı alabilme–kendi adına imza 

yetkisi) veya 3 yıllık iş deneyiminden sonra 

 Uzmanlık Mastırları (1 ila 2 yıl arası) 

 Doktora (3 yıl) 

 

Biri özel (ESA) biri Mühendislik okulu (INSA Strasbourg) olmak 

üzere toplam 22 okul mimarlık diploması vermektedir.  
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Okullar ve uzmanlık enstitüleri 

Üniversiteler ve “grandes écoles”ler dışında, 3000’den fazla devlet ya da özel  

eğitim kurumunda belirli sektörlere yönelik eğitim programları mevcuttur : 

 

 Sinema, görsel işitsel sektör,  

 Sanat okulları : moda, tasarım, iç mimarlık, grafik, animasyon  

 Turizm, aşçılık, Ve bunun gibi uzmanlaşmış okul ya da enstitüler… 

 

 Bu kurumlar devlet diploması ya da kuruma ait diploma veya sertifika 

verirler ; 

 

 Eğitim süresi 2 ila 5 yıl arasındadır ; 

 

 Bu okullara kabuller sınavla ya da dosya üzerinden yapılır . 
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Kayıt 3 aşamada gerçekleşir: 

 

Tecih edilen yüksek eğitim kurumuna ait bir kabul belgesi veya bir ön kayıt tasdiki:Bu belgeler 

Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden söz konusu bölgeye giriş yapacak öğrencilerin vize başvuruları 

için gereklidir. 

Resmi kayıt: Kayıtı geçerli kılar.  

Pedagojik kayıt: Resmi kayıtı takiben mülakatla gerçekleşen bu sürecinin ardından kayıt tamamlanır. 

(Zorunlu ders saatlerinin, seçmeli derslerin belirlenmesi, sınav türleri) 

  

Online Başvuru Portalı prosedürü/ Kayıt ve Öneriler 

 (APB- BAC sonrası kabul ) 

  

Fransız Yüksek Eğitim Okullarında başvuru talebi zorunlu bir online kayıt süreci gerektirir. 

(APB) Online Başvuru Portalı’nda 11.000 uzmanlık bölüm ve fakültesi yer alır: Lisans, Mesleki Eğitim 

bölümleri (BTS), İki yıllık Teknoloji Universitesi  (DUT), Yüksek okullara hazırlık bölümleri (CPGE), Tıp 

okulları 1 yıllık temel  eğitimi (PACES), Mühendislik, Mimarlık bölümleri. 

  

Eğer talep edilen bölüm Online Başvuru Portalı APB’de yer almıyorsa, adayın doğrudan fakülte veya 

okulla iletişime geçmesi gerekir. 

  
  

  

  



Eğitim Masrafları 

  

Fransa’daki  Kamu okullarında, devlet her öğrencinin eğitimi için gereken masrafların önemli bir 

kısmını kendisi karşılar (yıllık 10.000 ile 14.000 euro arası) ve yıllık eğitim harçlarını belirler. 

Bu ulusal düzen/işleyiş (devlet politikası) sayesinde Fransa’daki üniversiteler verdiği eğitim kalitesi 

ve diplomayla hem iddialı hem de dünya genelindeki en ucuzüniversiteler arasında yer alır. 

  

2014-2015 Fransız Devlet Yüksek Eğitim Okulları harç bedelleri: 

Lisans: 184 Euro 

Master: 256 Euro 

Doktora: 391 Euro 

Mühendislik: 610 Euro 

  

Bu rakamlara 20-28 yaş öğrenciler için zorunlu olan Öğrenci Sosyal Sigorta primleri eklenir. 

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (5,10 Euro) dahil bu rakam 213 euro’dur. Bazı program ve özel 

bazı ödenekler için ek masraflar olabilmektedir. 

  

Özel okulların, dolayısıyla da Ticaret Okulları’nın maliyetleri daha yüksektir.  Bu okulların eğitim 

masrafları yıllık 1.500 ile 15.000 arası değişir. 
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Vize Başvurusu 

Avrupa Birliği ülkelerine mensup olmayan öğrenciler için vize başvurusu yapmak 

zorunludur. 

Vize başvuruları ikamet edilen bölgedeki Fransız Konsolosluğu veya 

Büyükelçiliği’ne yapılır.  

Başvuru, okul başvuru tasdik belgesi gelir gelmez yapılmalıdır. Kayıt yapılırken 

gerekli evrakların bilgisi 

mutlaka sorulmalıdır. 

 

Gerekli koşullar 

Yüksek okul kabul belgesi 

Akademik dosya 

Eğitim masraflarının kim tarafından karşılanacağına dair bir belge 

Reşit olmayanlar için yasal bir veli 

Sosyal Sigorta ve Sağlık Sigortası 
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Fransa’nın sıralaması 

International Living Association’a göre Fransa yaşam standartları bakımından listede 4.cü sırada yer 

alıyor. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık sistemi bakımından 1.ci sırada 

Beklenen Yaşam Sıralamasında dünya genelinde en iyilerden biri 

Özel kişisel zamana vakit ayırma konusunda iddialı (haftalık 35 saat çalışma ve yıllık 5 hafta tatil) 

AB’nin en istikrarlı ülkelerinden 

Sistemli bir toplu taşıma ağı 

Dünya genelinde en hızlı çalışan internet ağ alt yapısı 

  

Avrupa’ya açılan kapı 

Fransa 9 sınır ülkesiyle Avrupa kıtasını keşfe çıkmak için ideal bir konumda. 

Dünyanın en büyük karayollarına sahip Fransa’da Hızlı trenler (TGV, Eurostar, Thalys, Lyria) en 

kalabalık Avrupa kentlerine (Londra, Amsterdam, Genova) ulaşım imkanı sağlıyor. 17 ülkenin keyfini 

sürmeye vesile tek bir para birimi (Euro) var. Bunlar Avrupa’yı keşfetmek için başlıca kolaylıklar. 

  

Yadsınamaz bir kültürel çeşitlilik 

Edebiyat, sinema, müzeler, tiyatrolar, operalar, kafeler, yeme içme ve moda. Tüm bunlar gündelik 

yaşamın içinde yer alan ve Fransa’nın kültürel alanda da önemli bir rolü olduğunu vurgulayan öğeler. 

Bütün bir yıl boyunca, özellikle de yaz aylarında sayısız eylem, festivaller ev sahipliği yapan Fransa 

dünya kültürlerine kucak açan dinamik bir ortam. 
 



Konaklama 

Ü-Siteler (Cité U) 

 Şehir ya da kampüslerde bulunan Ü-siteler,  Eğitim, Öğrenim Kurumlarının yerel merkezleri tarafından işletilmektedir. 

10 ile 12 m2 arası mobilyalı dairelerden veya ekipmanlı, döşeli stüdyo dairelerden oluşur. Ortalama kiralar aylık 120 ile 350 

Euro arası değişir.  Özellikle Paris’te, mekan sayılarının az olması nedeniyle her zaman yer bulunması mümkün olmuyor. Boş 

olan yerlere genellikle burslulara özellikle de Fransız Devleti tarafından burs verilmiş olan yabancı ve değişim programlarıyla 

gelen öğrencilere önceliklidir. 

  

Özel Yurtlar 

Öğrenciler için hizmet veren özel yurtların sayısı üniversite öğrencilerinin  yer bulma sıkıntılarından dolayı son yıllarda oldukça 

arttı.  

Kiralar Paris’te aylık 700 ile 800 Euro arasında diğer vilayetlerde 400 ile 700 arası değişiyor. 

  

Kiralama 

Özellikle Paris ve diğer büyük şehirlerde kiralar yüksektir. Beyan edilen aylık gelirlerin toplamı kiralanacak yerin en az 3 katı 

olmalıdır. Bu tip bir ev için öğrencilerden bir kefil ve depozito talep edilir. 

 Ortalama kiralar 

Paris : 600€ > 800€ 

Paris dışı : 300€ > 700€ 

Üniversite yurdu: 150€ > 350€ 
 

Bütün öğrenciler kira yardımından faydalanabilirler 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Yardım miktarı : 50€ > 200€ 

 

Yurtlar&Yatılı okullar 

Yurtlar bazı okullarda bulunuyor. Farklı sebeplerden dolayı, ailenin geliri veya ikamet adresinin uzak oluşu gibi nedenlerden 

öğrenciye tahsis edilebiliyor. 

Başvuru online web sitesi üzerinden www.admission-postbac.fr ve bir talep formuyla beraber yapılır. 

Yurtlar hafta sonları ve okul tatilleri sırasında kapanabilmektedir. Aday öğrencilerin okumak istedikleri üniversitelerden  konuyla 

ilgili koşulları öğrenmek adına bilgi almaları önerilir. 
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