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Fransa’daki üniversitelerden sonuçlar gelmeye başladı
Geçen ayki bültenimizde İzmir Saint-Joseph son sınıf öğrencilerinin
Fransa’daki üniversitelere yaptıkları başvurulara yönelik genel bir
bilgilendirme yapmıştık. Nisan ayı başı itibarıyle, çeşitli üniversitelere başvuruda bulunan 51 Saint-Josephli öğrenciden 11’ine kabul mektupları ulaştı.
Paris, Strasbourg gibi daha önceki yıllarda birçok öğrencinin gittiği
şehir listesine, bu sene Aix-en-Provence, Metz ve Clermont-Ferrand
olmak üzere 3 yeni şehir eklendi.
11 öğrenciden, 3’er öğrenci AES (Administration Economique et Sociale) ve hukuk bölümlerini,
2’şer öğrenci mühendislik ve sanat tarihi bölümlerini, 1 öğrenci ise modern edebiyat bölümünü
tercih etmiş.
Öğrenciler bu okullarda yüksek öğrenimlerine devam etmeye karar verdikleri taktirde, bundan
sonraki süreçte üniversitelerine kayıt ve konaklamaya yönelik yurt bulma işlemlerini
gerçekleştireceklerdir. Vakfımıza başvurdukları taktirde, son 4 yılda olduğu gibi bu sene de bu süreçlerde gerekli desteği kendilerine sağlamaya çalışacağız.

Kayıt ücreti artışına tepki veren üniversite
sayısı artıyor

Post-Empresyonistler Sergisi’ni birlikte
gezmeye ne dersiniz?

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler dışından gelen
yabancı öğrencilerin yıllık öğrenim ücretlerine
Fransa Hükümeti’nce yapılan artışa tepki
göstererek, bu artışı uygulamayacağını açıklayan üniversite sayısı giderek artıyor.
Aralarında Aix-Marseille, Grenobale-Alpes,
Angers, Lyon 2, Lorraine, Rouen ve Strasbourg
üniversitelerinin de bulunduğu üniversite sayısı
yaklaşık 20’ye ulaştı.

13 Şubat'ta Arkas Sanat Merkezi’nde açılan
“Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm”
sergisini üyelerimizle birlikte, rehber eşliğinde
gezmek üzere gerekli orgazanisyonu yapmaya
başladık.
Arkas Sanat Merkezi’nin desteğiyle yakın
zamanda gerçekleştireceğimiz ilk rehberli turun
tarihini öğrenmek için duyurularımızı takip
edebilirsiniz.

Medyada yer alan Campus France verilerine
göre Fransa’ya başvuran yabancı öğrencilerin
sayısında 2018 yılının aynı dönemine göre %
22’lik bir düşüş gözlemleniyor. Diğer taraftan,
Fransa’nın 2011-2016 döneminde %8,5’luk bir
yabancı öğrenci kaybının olduğu, buna karşılık
ABD’de %36,9’luk bir artış olduğu belirtiliyor.
Hatırlatmak gerekirse, ücretler lisans için 2770
Euro, yüksek lisans için 3770 Euro’ya çıkmıştı.
http://bizimokul.org.tr
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Fransa’da bu ay: Berck-sur-Mer Uçurtma Festivali
Fransa’nın kuzeyinde yer alan Berck-surMer’de her yıl düzenlenen uluslararası
uçurtma festivalinde gökyüzünde görsel bir
şölen yaşanıyor.
Bu yıl 6-14 Nisan tarihleri arasında 33.sü
gerçekleştirilecek festivale yaklaşık 500
uçurtma ustasının katılması bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanından Berck’e giden
uçurtma
ustaları
değişik
motiflerdeki
rengârenk,
uçurtmalarını
Berck-sur-Mer
sahilinde uçuruyor. Devasa bir kuştan kediye, ahtapottan animasyon kahramanlarına kadar
yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival süresince aynı zamanda
uçurtma yapımının veya profesyonnellerinden uçurtma uçurmanın öğrenilebileceği birçok farklı
etkinlik de gerçekleştiriliyor.
Festival ile ilgili
ulaşabilirsiniz.
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