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> Dans 35 pays, la demande d’inscription “Études en France”, une procédure en ligne obligatoire
• un seul dossier de candidature en ligne à plusieurs établissements,
• suivi de l’évolution du dossier en ligne,
• un entretien personnalisé permettant à l’étudiant de présenter son projet d’études, avec le passage éventuel d’un
test de français.
Cette procédure en ligne doit être obligatoirement suivie pour la demande de visa.

Kontakti:
Sandra Urtāne: sandra.urtane@institut-français.lv
vai riga@campusfrance.lv / (00371) 67 20 18 51

Campus France Latvija
Francijas institūts
Elizabetes iela 59, Rīga
www.institut-francais.lv
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Diplomi

Viena no Francijas augstākās izglītības bagātībām ir iespēja iegūt vēlamo
specialitāti, studējot dažāda veida augstskolās un izvēloties sev piemē
rotu studiju programmu. Visā Francijas teritorijā darbojas mācību iestādes,
kas piedāvā ļoti augsta līmeņa studijas dažādās nozarēs. Visi valsts
diplomi, neatkarīgi no mācību iestādes, kura to izsniedz, ir vienlīdzīgi.

Francijas augstākās izglītības diplo
mi atbilst Eiropas kopējai izglītības
grādu sistēmai – Bakalaura studi
jas-Maģistrantūra-Doktorantūra,
tiek ņemts vērā pabeigto studiju
semestru skaits no iestāšanās brīža
augstākās izglītības sistēmā un
saņemtie kredītpunkti (ECTS).*

> Pētniecības struktūras ir viena no
universitāšu sastāvdaļām:
• Vairāk kā 250 doktorantūras skolu, kurās ik
gadu izsniedz 12 000 doktorantūras diplomus
• 42% doktorantu ir ārzemju studenti
• Vairāk kā 12 000 pētniecības laboratoriju
• 3 gadu doktorantūras līgums, kas dod
iespēju doktorantam profesionāli nodarboties ar pētniecību

> 73 valsts universitātes, ir izvietoti pa

> Specializētās universitātes līmeņa
augstskolas (Grandes Ecoles), ir īpašas

visu valsts teritoriju, aptverot visas nozares
un piedāvājot klasiskās akadēmiskās, profesionālās, kā arī starpdisciplinārās programmas. 2/3 studentu mācās universitātēs.

Francijai raksturīgas mācību iestādes, kas piedāvā, galvenokārt, menedžmenta un inženierzinātņu studiju programmas:

• Pārstāvēti visi studiju līmeņi

• Augsta līmeņa studijas

• Apgūstot klasiskās vai tehniskās studiju
programmas, ir iespēja saņemt valsts diplomus: Bakalaura grāds, Profesionālais bakalaura grāds (3 gadi), Maģistra studijas,
Inženierzinātņu grāds (5 gadi), Doktora
grāds (8 gadi)

• Maģistra grāda diploms

• Iestāšanās konkursa kārtībā

> Inženiera diploms ir valsts diploms, un
to piešķir augstskolas, kuras ir pilnvarojusi Francijas Inženieru grādu piešķiršanas komisija (CTI)

> Menedžmenta augstskolu diplomiem ir
īpašs oficiālais statuss un / vai kvalitātes zīme,
vai arī iegūta starptautiska akreditācija

> Mākslas un arhitektūras, kā arī vairāku
citu specifisku jomu (paramedicīna, sociālais
darbs, ēdināšana u.t.t.) augstskolas un diplomi ir pakļauti valsts sertifikācijai

• Bakalaura studijas
= 6 semestri= 180 kredītpunkti (ECTS)
(vidusskolas vai līdzvērtīga izglītība + 3 gadi)

• Maģistra studijas
		
= 10 semestri = 300 kredītpunkti (ECTS)
(vidusskolas vai līdzvērtīga izglītība + 5 gadi)

• Doktorantūra = 16 semestri
(vidusskolas vai līdzvērtīga izglītība + 8 gadi)

Studējot Francijā, noteikumi ārzemju un
franču studentiem ir identiski: vienādi ie
stāšanās noteikumi, vienādi izsniegtie dip
lomi un vienāda iestāšanās maksa neatka
rīgi no studenta valstspiederības.
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*Kredītpunkti ECTS (European Credit Transfer Syste):
Eiropas akadēmisko kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (60 kredītpunkti vienam studiju gadam).
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects

AKADĒMISKIE
GRĀDI

SISTĒMA – BAKALAURS, MAĢISTRS, DOKTORS (LMD)

18 semestri • Valsts doktora grāds
(+ 9 gadi) medicīnā
D O K TO R A NT Ū R A S S KO L A S

8

DOKTORANTŪRA • Doktorantūra
16 semestri
(+ 8 gadi)

7
6
5
4
3
2

• Pēcdiploma specializācijas iespējas studentiem, kuri ir apguvuši 5 gadu studiju kursu
• Daudzveidīgas iespējas apgūt universitāšu
piedāvātos studiju moduļus, jo īpaši doktora grāda iegūšanai

STUDIJU GADI

Studiju norise Francijā

12 semestri • Doktora diploms
(+ 6 gadi) stomatoloģiskajā ķirurģijā
• Farmācijas doktora
diploms

MAĢISTRA STUDIJAS •Maģistra studijas
10 semestri pētniecībā
(+ 5 GADI) • Profesionālās maģistra
300 KREDĪTPUNKTI studijas
(ECTS) • Inženiera diploms

• Specializētā maģistrantūra
(SM)
• Biznesa vadības
maģistrantūra (MBA)

• HMOP – grāds tiesību
iegūšanai būvniecības projektu
neatkarīgai vadīšanai

• Inženiera diploms
• Komercaugstskolu diploms
• Specializēto universitātes
līmeņa augstskolu diploms

• Augstākā līmeņa diploms
tēlotājmākslā (DNSEP)
• Arhitekta valsts diploms
• Specializēto augstskolu diplomi
(paramedicīna, sociālā joma u.c.)

BAKALAURA (LICENCE) • Bakalaura grāds
STUDIJAS, 6 SEMSTRI • Profesionālā bakalaura
(+ 3 gadi) grāds
180 KREDĪTPUNKTI
(ECTS)
4 semestri • Universitātes diploms
(+ 2 gadi) tehnoloģijās (DUT)

1
Universitātes

• Mākslas augstskolu diplomi
tēlotājmākslā, vizuālajā mākslā
un tehnoloģijās (DNAP, DNAT)
• Diploms arhitektūras studijās

• Atļauja uzsākt mācības
specializētās universitātes
līmeņa augstskolas 1. kursā
• Sagatavošanas kursi iestājai
specializētajās universitātes
līmeņa augstskolās (CPGE)

Grandes Ecoles
Komercaugstskolas
Inženieru augstskolas

• Mākslas skolu mākslas amatu
diploms (DMA)
• Atestāts par augstākā līmeņa
tehnisko izglītību (BTS)

Mākslas augstskolas
Arhitektūras augstskolas
Citas mācību iestādes

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību =
tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē

