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2018-2019 Fransa’nın en iyi öğrenci şehirleri belli oldu 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

"L’Etudiant" dergisinin her sene Fransa'nın 44 öğ-

renci şehrini değerlendirerek hazırladığı listenin 

başında geçen sene olduğu gibi bu yıl da Lyon bulu-

nuyor. Ancak bu sene Lyon’a Toulouse eşlik da edi-

yor.  

Öğrenci hayatı, yaşam şartları, iş imkanları, şehrin 

cazibesi ve eğitim olmak üzere 5 tema kapsamında 

yapılan sınıflandırmada Lyon, öğrenci hayatı ve iş 

imkanları ile öne çıkıyor. Bu sonuçta, şehrin sundu-

ğu kültürel imkanlar ve işsizlik oranının diğer şe-

hirlere göre daha düşük (%7,9) olmasının etkili ol-

duğu belirtiliyor.  

Diğer taraftan dergi web sitesinde okuyucularına 

yönelik bir başka anket daha uyguladı. Bu anket 

ile, okuyucuların eğitim gördükleri şehirleri 8 krite-

re göre değerlendirmesi amaçlanıyordu. Bu kriter-

ler; dinamiklik, bütçe, ambiyans, yaşam kalitesi, 

konaklama, kültür, ulaşım ve sağlık idi. Sırasıyla, 

Toulouse, Angers ve Strasbourg bu başlıklar kapsa-

mında 9000 internet kullanıcısı tarafından önerilen 

şehirler oldu.  

Fransa’ya bu yıl giden 23 İzmir Saint-

Joseph Lisesi öğrencisi de, bu listede yer 

alan 8 şehirde öğrenimlerine devam ede-

cekler. 

L’Etudiant dergisinin tüm çalışmasına 

web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu şehirlerde yaşayan öğrencile-

rimize ait bazı faydalı web adresleri aşağı-

da bilgilerinize sunulmuştur. 

- Lyon’daki öğrenciler için bir rehber: 

www.lyoncampus.info 

- Birçok şehirde kısa süreli iş bulmak iste-

yenler için: www.jobaviz.fr 

- Montpellier’de kültürel aktivitelere öğ-

renci indirimiyle ulaşmak isteyenler için: 

yoot.fr 

- Strasbourg ile ilgili her türlü bilgiye 

ulaşmak için: strasbourgaimesesetudi-

ants.eu 

Şehirler Kriterler Toplam 

  Şehrin 

cazibesi 
Eğitim 

Öğrenci 

hayatı 

Yaşam 

şartları 

İş  

imkanı 

  

Lyon 22 23 24 17 26 112 

Toulouse  23 21 23 19 26 112 

Montpellier 21 24 24 23 19 111 

Rennes 21 27 23 15 24 110 

Grenoble 22 20 23 22 21 108 

Bordeaux 21 21 23 22 21 104 

Nantes 22 21 19 16 26 104 

Paris 25 19 21 12 24 101 

Strasbourg 23 21 24 15 17 100 

Lille 23 20 22 10 20 95 

Angers 16 24 21 16 17 94 

Aix-Marseille 14 16 22 18 23 93 

Poitiers 12 20 23 20 18 93 

Nice 22 11 20 18 19 90 

Nancy 15 22 20 14 16 87 
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Yeni uygulama; CVEC  

2018-2019 akademik yılı için bir Fransız yüksek öğre-

nim kurumuna kabul edilen öğrenciler, kısa adı CVEC 

olan yeni bir uygulamayla karşılaştılar. Açılımı 

"Contribution Vie Etudiante et de Campus" olan 

CVEC, 2018 Mart ayında kabul edilen yeni bir yasa ile 

yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, tüm öğrencilerden 

yıllık bir ücret alınmaktadır. 2018-19 öğretim yılı için 

bu ücret 90 €’dur.  

CVEC programı aracılığıyla toplanan fonlar, birincil 

faydalanıcıları öğrenciler olan etkinlikleri finanse ede-

cektir. Bunlar, sağlık hizmetleri, sosyal destek, eğlence olanakları ve sanatsal ve kültürel etkinliklere erişim 

gibi çeşitli biçimler alacaktır. Sonuç olarak, öğrenci hizmetleri ve desteğinde genel bir iyileşme sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bir yüksek öğretim kurumuna kayıt olmadan önce tüm öğrencilerin öncelikle CVEC kay-

dını ve ödemesini yapması gerekmektedir.  

Ayrıntılı bilgiye https://cvec.etudiant.gouv.fr/ adresinden ulaşılabilir.  

2019 araştırma bursları 

Fransa’nın Türkiye Büyükelçili-

ği 2019 araştırma burslarına 

yönelik başvurular başlamış-

tır. Doktora öğrencileri için, genç 

araştırmacılar için ve davetli 

öğretim üyeleri için olmak üzere 

3 ayrı programı kapsayan hare-

ketlilik bursları, Türk araştır-

macılar ile Fransız araştırma 

ekiplerinin etkileşim içinde bu-

lunmalarına imkan sağlamaktadır. Adaylık için son baş-

vuru tarihi 30 Kasım 2018’dir.  

Ayrıntılı bilgiye ve adaylık başvuru formuna Fransa 

İstanbul Başkonsolosluğu’ndan ulaşılabilir. 
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