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Yüksek öğrenim ücretlerindeki artışa bazı üniversitelerden tepki geliyor 
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Fransa Hükümeti tarafından Avrupalı ol-

mayan yabancı öğrencilerin öğrenim (okul 

kayıt) ücretlerine ciddi bir artış yapılacağı 

haberini Aralık ayı bültenimizde  paylaş-

mıştık. 2019-2020 döneminde üniversitelere 

“yeni kayıt olacak” öğrencileri ilgilendiren 

söz konusu artışa yönelik başta yabancı öğ-

renciler olmak üzere, üniversitelerden de 

tepkiler gelmeye devam ediyor. Yılbaşından 

bu yana yaklaşık 15 üniversite, AB üyesi 

olmayan öğrenciler için kayıt ücretlerindeki keskin artış rakamlarını üniversitelerinde uygulama-

yacaklarına yönelik açıklamalar yaptı. Bunun için, 2013 yılına ait bir kararnamede var olan bir 

muafiyet olasılığını kullanmayı planlıyorlar. 

Aix-Marseille Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Kayıt ücretlerindeki genel artış yürür-

lüğe girerse, okul ilgili uluslararası öğrencilerin mevcut tarife rejiminin sürdürülmesinden yarar-

lanmalarını sağlamak için mümkün olacak tüm düzenleme olanaklarını kullanacak” denildi.  

Diğer taraftan, özellikle fazla sayıda yabancı öğrenciye sahip üniversitelerde bu öğrenci sayılarının 

düşmesinden endişe ediliyor. Fransa’da yüksek öğrenim için bu sene yapılacak başvuruların sayısı-

nı paylaşmak için henüz erken ise de, örneğin Paris-Nanterre Üniversitesi’nde geçen yıl Ocak ayın-

da 4.000 başvuru yapılmışken, bu yıl aynı tarihte sadece 1.643 kişinin başvuru yapıldığı              

belirtiliyor. 

Kaynak: Le Monde 

ECAM - Yaşar programı öğrencileriyle bir araya geldik 

2018-2019 öğretim yılında açılan Yaşar Üniversitesi-

ECAM ortak diploma programına kaydolan ve şu anda 

İngilizce/Fransızca dil eğitimlerine devam eden öğrenci-

ler ile halen ECAM Mühendislik Okulu’nun İngilizce 

Mühendislik programına devam İzmir Saint Lisesi me-

zunu Nazlı Özçubukçuoğlu’nu vakfımızda bir araya ge-

tirdik.  

Nazlı’nın ECAM’da ve Lyon’da eğitim ve yaşam hakkın-

da bilgiler ve ipuçları verdiği toplantımızda, ortak prog-

ram öğrencileri de Nazlı’ya merak ettikleri konular 

hakkında soru sorma imkanı buldu. Yılbaşı tatili sebebiyle İzmir’de bulunan Nazlı’ya bize vakit 

ayırdığı için teşekkür ediyor; tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. 
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Fransa’da bu ay: Nice Karnavalı  

Şubat ayında Fransa’da birden fazla festivale katılabilirsiniz. Bu festivallerden 

en önemlisi Fransa’nın ilk karnavalı olması sebebiyle, temelleri 13. yüzyıla da-

yanan Nice Karnavalı. Cote d'Azur'da-

ki en popüler festivallerden biri olan 

ve her yıl yüz binlerce izleyicinin katıl-

dığı karnaval bu sene 16 Şubat - 2 

Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Fransa’daki sinema endüstrisi için çok önemli bir yeri olan 

Nice’deki Victorine stüdyolarının kuruluşunun 100. yılı 

olması sebebiyle, bu yılki karnavalın teması “Roi du 

cinéma” olarak belirlenmiş. Dev figürler, maskeler, çiçek 

sergileri, konfetiler ve cadde partileriyle geçen karnaval 

yine renkli görüntülere sahne olacak.  

Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Fransa’da okuyan mezunlar ile Saint-Joseph’te 

buluştuk 

Yüksek öğrenimlerine Fran-

sa’da devam eden öğrenciler ile, 

Saint-Joseph Lisesi öğrencileri-

ni buluşturduğumuz etkinliği-

mizi bu sene 2 Ocak tarihinde 

gerçekleştirdik.  

Hukuk, mühendislik, biyoloji, AES gibi farklı alanlarda, fark-

lı üniversite ve şehirlerde öğrenim gören Saint-Joseph me-

zunları, önümüzdeki yıllarda üniversite seçimi yapacak 10. ve 

11. sınıf öğrencisi arkadaşlarına özellikle bölümlerini tanıta-

rak Fransa’daki öğrencilik hayatlarına dair ayrıntılı bilgiler 

paylaştı.  

Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan 

tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. 
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