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Upplýsingabréf um nám í Frakklandi 
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Hvers vegna Frakkland? Þar er í boði framúrskarandi menntun, góð lífsgæði, fjölbreytni og glæsileiki franskrar 
menningar. Frakkland er í hjarta Evrópu, hefur landamæri að níu löndum og er tilvalinn staður til að kanna Evrópu. 
Franska er töluð af 200 milljón manns og er opinbert tungumál þrjátíu og tveggja landa, auk þess er franska eitt af 
starfstungumálum Evrópusambandsins, Sameinuðu þjóðanna og fleiri alþjóðastofnanna. 
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1. Franska háskólakerfið 

Í Frakklandi eru ótal tækifæri til menntunar. 
 
• Háskólar  

Í Frakklandi eru áttatíu og þrír háskólar, sem nota 
’LMD’ kerfið (Licence / Master / Doctorat): 
- ‘Licence’ (jafngildir Bachelor) er tekið á þremur 
árum. ’Licence généraliste’ er fyrir nemendur sem 
vilja stunda mastersnám, og ‘Licence - - - -  
 

professionnelle’ fyrir þá sem vilja fara beint í 
vinnu.  
- ‘Master’ er lokið á 2 árum til viðbótar við 
Licence. Það er hægt að taka ‘’Master 
professionnel’ í faglegum tilgangi, eða ‘Master 
recherche’ fyrir þá sem vilja vinna við rannsóknir. 
- ‘Doctorat’, eða Doktorsnám, tekur u.þ.b. 3 ár til 
viðbótar við Master.  
Skráningargjöld í háskóla eru ákveðin af 
stjórnvöldum: um 180 evrur fyrir ‘Licence’ og 250 
evrur fyrir ‘Master’ 
 

•••• ‘Grandes écoles’ 

‘Grandes écoles’ bjóða upp á fimm ára nám, 
viðurkennt af frönsku ríkisstjórninni og er jafngildi 
þess að ljúka mastersnámi. Í mörgum greinum eru 
nemendur valdir eftir tveggja ára 
undirbúningsnám og samkeppnispróf. ‘Grandes 
écoles’ taka einnig inn erlenda námsmenn, sem 
geta lokið prófi á tveimur eða fimm árum, miðað 
við fyrra háskólanám. 

•••• Viðskiptaskólar  
Það eru meira en 200 viðskiptaskólar í Frakklandi. 
Þeir bjóða upp á ýmis námskeið í hagfræði og 
stjórnun, og yfirleitt er starfsnám sem og fræðileg 
ungmennaskipti erlendis í boði. Flestir eru 
einkaskólar og innritunargjöld eru yfirleitt á bilinu 
4500 og 7000 €. Í Financial Times árið 2010 skipar 
mastersnám í stjórnun á vegum fimm stærstu 
frönsku viðskiptaskólanna tíu efstu sætin  á 
heimsvísu. 
 

 

•••• Verkfræðiskólar  
Það eru um það bil 250 verkfræðiskólar í 
Frakklandi. Um er að ræða bæði opinbera og 
einkarekna skóla sem eru annað hvort almennir 
eða sérhæfðir. Verkfræðipróf er viðurkennt af 
frönsku ríkisstjórninni sem jafngildi mastersnáms 
og gefur handhafa þess kost á að sækja um 
doktorsnám. 
 



 

Franska Sendiráðið / Túngata 22, 101 Reykjavik 
www.ambafrance.is /Contact : ambafrance@ambafrance.is 

2 

•••• Aðrir skólar  

Það eru alls fjórir Ecole Normale Superieure (ENS) 
í Frakklandi, en þeir veita kennsluréttindi á æðra 
menntunarstigi og kenna vísindi og 
rannsóknarvinnu. Skólarnir bjóða upp á námskeið 
á öllum sviðum raunvísinda og hugvísinda. 
Alþjóðlegir nemendur sem hafa lokið Bachelor 
gráðu geta skráð sig í skólana. Einnig eru níu 
Instituts d’Etudes Politiques (IEP), eða "Sciences 
Po" í Frakklandi. Þessir skólar bjóða upp á tveggja 
eða fimm ára nám í stjórnmálafræði (Licence og 
Master á fimm árum eða eingöngu Master á 
tveimur árum). 
 
 
• Listaskólar og arkitektúrskólar  
Í Frakklandi eru tuttugu og tveir arkitektúrskólar 
sem veita gráðu eftir þriggja eða fimm ára nám. 
Námið er viðurkennt af ríkinu. Skólarnir bjóða 

einnig sérhæft masters- og doktorsnám í 
byggingarlist.  

Écoles supérieures d’art og écoles supérieures 
d’arts appliqués eru opinberir skólar. Þar geta 
nemendur sótt ýmist listnám en skólarnir bjóða 
m.a. upp á ólíkar deildir í myndlist, s.s. hönnun 
eða sjónræna miðlun. Þeir veita gráðu eftir þrjú 
eða fimm ár (DNSEP og DNAP), sem er viðurkennd 
af  ríkinu. Þeir einkaskólar sem þjálfa nemendur í 
listrænum störfum og eru viðurkenndir af ríkinu, 
eru skráðir í Répertoire National de Certification 
Professionnelle sem er ákveðinn gæðastimpill. 

• Sérhæfð þjálfun 

BTS og DUT eru tæknileg þjálfun til tveggja ára en í 
boði eru yfir 7000 námskeið. 

 
 

2. Fókus: vísindarannsóknir 

• Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

(UPMC) 

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) er 
vísinda- og læknisfræðiháskóli sem stuðlar að 
framúrskarandi grundvallarrannsóknum á sviði 
læknavísinda og tækninýjunga. Skólinn býður upp 
á: 
- 21 deildir. 
- 9 “Licence generaliste” eða B.S. gráður. 
- 11 meistaragráður. 
- 16 “Licence professionnelle” í faglegum tilgangi. 
 

Erlendir nemendur í UPMC sem þarfnast aukinnar 
frönskuþekkingar geta sótt frönskunámskeið í 
litlum hópum. Kennt er á ensku í sumum  
kennslustundum á Mastersstigi, en slíkt er fyrst og 
fremst fyrir nemendur í "double diplome". 
Centre des sciences de la mer (Hafrannsóknir) 

Centre des Sciences de la Mer (CSM) í UPMC 
býður upp á nám í haffræði í samstarfi við net 
rannsóknarstöðva. Námið er til að mynda hluti af  
einstöku samstarfi við tvær rannsóknarstofur í 
Jussieu háskólanum; rannsóknarstofu líffræði, 
lífvera og vistkerfa (BOREA) og rannsóknarstofu 
LOCEAN í IPSL. 
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Þrjár rannsóknarstöðvar eru staðsettar í Banyuls-
sur-Mer, Roscoff og Villefranche-sur-Mer. Helsta 
verkefni þeirra er að bjóða nemendum og 
vísindamönnum um allan heim að fylgjast með og 
læra um lífverur í náttúrulegu umhverfi sínu, og 
gera þverfaglegar tilraunarannsóknir. Rannsóknir í 
CSM beinast að vistkerfi hafsins, fjölbreytileika 
sjávarheimsins, grunnlíffræði og sjávarlíftækni. 
Sjávarstöðvar UPMC hafa leikið stórt hlutverk í 
tilkomu sjávarerfðamengjafræði í Frakklandi og 
Evrópu og eru nú viðurkenndar sem leiðandi afl á 
þessu sviði. Rannsóknir á sviði haffræði eru einnig 
meðal þeirra bestu í Evrópu. 
Rannsóknir og grunnþjálfun í sjávarvísindum í 
UPMC eru alþjóðlega viðurkenndar og Centre des 
Sciences de la Mer býður upp á námskeið í 
nokkrar vikur, önn eða ár, ásamt evrópskum og 
alþjóðlegum meistaragráðum á þremur 
námssviðum: 

- Sameinda- og frumulíffræði.  
- Sameinandi líffræði og lífeðlisfræði. 
- Jarðvísindi, umhverfis- og vistfræði.  

Áhersla er lögð á verklega þjálfun í sjávarvísindum, 
þar á meðal þátttöku í vísindaleiðöngrum. 
Nemendur í námi í sjávarvísindum eru hvattir til 
að verja hluta af skólaárinu í að starfa og læra við 
að minnsta kosti eina af þeim þremur 
rannsóknarstöðvum sem hér hafa verið nefndar. 
 
Nánari upplýsingar um nám í Centre des Sciences 
de la Mer má finna á heimasíðu UPMC og 
vefsíðum rannsóknarstofnanna og sjávarstöðva: 
http://www.upmc.fr/en/ 
http://www.upmc.fr/en/international/internation
al_applicants.html 
 

•••• PARISTECH – Paris Institute of Technology 

Í ParisTech koma saman ellefu bestu 
verkfræðiskólar Frakklands, en allir eru þeir í 
framvarðasveit í námi og rannsóknum. Margir 
þessara skóla voru stofnaðir á 18. öld og eru í dag 
mjög virtir í Frakklandi sem og á alþjóðlegum 

vettvangi. ParisTech skólarnir bjóða upp á gráður 
á öllum sviðum verkfræði. 
Sumir bjóða einnig almenna menntun, svo sem 
Ecole Polytechnique, MINES ParisTech, École des 
Ponts ParisTech, ENSTA ParisTech, SupOptique og 
Arts et Métiers ParisTech, á meðan aðrir veita 
sérþekkingu í sérhæfðum greinum, eins og 
AgroParisTech (líffræði, búfræði og 
umhverfisfræði), TELECOM ParisTech 
(fjarskiptafræði), Chimie ParisTech (efnafræði), 
ESPCI ParisTech (eðlisfræði, efnafræði og líffræði) 
og ENSAE ParisTech (hagfræði, tölfræði og 
fjármálafræði). Allir þessir skólar eru í fremstu röð 
á sviði vísinda- og tækniþróunar og mennta 
meirihluta þeirra verkfræðinga sem eiga þátt í 
framúrskarandi árangri iðnaðarþróunar í 
Frakklandi. 
 
Í ParisTech eru: 
- 3.500 kennarar. 
- 18.900 nemendur, 31% eru erlendir námsmenn. 
- 2.500 doktorsnemar. 
- 200.000 alumni. 
Paris Tech skólarnir bjóða upp á 38 
meistaragráður í 82 fagi, 11 verkfræðipróf 
(diplômes d’ingénieur) og sumir þeirra MBA. 
 
Varðandi rannsóknir: Paris Tech hefur upp á að 
bjóða 21 “écoles doctorales” sem veita 28 
mismunandi doktorsnám í ParisTech skólunum, í 
samstarfi við vísindastofnanir og háskóla. Í 
ParisTech koma saman 126 rannsóknarstofur, sem 
hafa birt 18.000 greinar síðustu fimm ár, og 
stofnað til 2,870 rannsóknasamninga við fyrirtæki. 
ParisTech er einning aðili að IDEA League, sem er 
bandalag fremstu háskóla í vísindum og tækni í 
Evrópu, og meðlimur í ATHENS áætluninni. 
ParisTech skólarnir bjóða upp á fjölda námskeiða 
sem eru kennd á ensku.  
 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni: 
http://www.paristech.fr/index.php/eng/ 

 

3. Gagnlegar vefsíður 

http://www.campusfrance.org  : besta leitarvélin til að finna háskólanám og námsstyrki í Frakklandi. 
http://www.cnous.fr/ : opinber síða námsmannaþjónustu Frakklands. 
http://www.fle.fr/  : lærið frönsku í Frakklandi. 
http://www.aus.is  : samtök á Íslandi sem sjá um European Voluntary Service. 
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_fr_en.html : sjálfboðaliðastörf og skiptiverkefni fyrir 
ungt fólk. 
http://www.ambafrance.is : Franka sendiráðið á Íslandi, veitir m.a. upplýsingar um styrki. 
 
Á Facebook: sláið inn “Franskir menningarviðburðir á Íslandi” og gerist aðdáendur. 
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4. Vitnisburðir 

• Finnur Loftsson stundaði meistaranám í 

Evrópurétti við Pantheon-Assas háskólann í París 

haustið 2010 : “Ég lauk meistaranámi í lögfræði 
við Háskólann í Reykjavík vorið 2009. Eftir HR 
komst ég að sem starfsnemi hjá Eftirlitsstofnun 
EFTA í Brussel. Eftir reynsluna sem ég hafði aflað 
mér hjá þeirri stofnun, langaði mig að sérhæfa 
mig enn frekar í Evrópurétti og fór því að leita mér 
að hentugum skóla.” 
Námið sjálft fór fram á ensku, enn hann notaði 
tækifærið til að læra frönku: “Ég skráði mig til 
náms í málaskóla meðfram náminu en það 
hjálpaði mér mikið. Ég held að  í framtíðinni eigi 
það eftir að koma sér vel að hafa góðan grunn í 
frönsku. Því þó maður óskaði þess að enskan væri 
jafn útbreidd, víðar í heiminum, eins og hún er á 
Norðurlöndunum, þá er það ekki staðreyndin 
þegar horft er til Evrópu í heild. Að mínu mati er 
því mikilvægt að geta bjargað sér á öðrum 
tungumálum en bara ensku og móðurmálinu.” 
Hann segir frá fjölbreyttri menningu og listum í 
París og lifandi tónlistarsenu og næturlífi: “Flestar 
þekktar hljómarsveitir sem fara um Evrópu halda 
tónleika í París. Toppurinn í vetur var náttúrulega 
þegar stórsveitin FM Belfast tryllti franska lýðinn.” 
Finnur segir þó að París sé ekki gallalaus: “Það 
sem vegur þyngst er hversu dýrt er að búa í 

borginni. Það var dýrt fyrir efnahagshrunið á 
Íslandi, þannig að ekki skánaði ástandið eftir það. 
Einnig í samanburði við Brussel, þaðan sem ég 
flutti, en það er himinn og haf milli borganna 
þegar um er að ræða verðlag. Það er einnig erfitt 
að finna íbúðir í París á viðráðanlegu verði.”  
Hins vegar fékk hann styrk frá franska sendiráðinu 
sem kom að góðum notum: “Ég hlaut 
mánaðarlega styrki og aðstoð við greiðslu á 
innritunargjaldi sem gerði dvöl mína mögulega. Ég 
fékk líka tölvustyrk, sem var mjög hjálplegt. Nú 
þegar náminu er lokið ætla ég að nota það sem 
eftir er af styrknum til að halda áfram að læra 
frönsku í Alliance Française.” 
Hann var sáttur við námsmannaþjónustu í 
Frakklandi:  “Almennt er ég mjög ánægður með þá 
hjálp sem ég fékk frá CROUS. Í upphafi átti ég 
erfitt með að hafa samband við rétta aðila, en það 
var aðallega vegna minniháttar 
tungumálavandamála. Einnig áttaði ég mig fljótt á 
því að símtöl og persónulegar heimsóknir eru mun 
árangursríkari  en tölvupóstur.” 
Af reynslu hans í Frakklandi, lýkur hann á þessum 
orðum: “Dvöl mín og nám í Frakklandi hefur yfir 
heildina litið verið afar ánægjuleg reynsla sem 
mun án nokkurs vafa koma mér að góðu gagni í 
framtíðinni.”  

 
• Helga Vala Jónsdóttir fór til Parísar haustið 2010 

í meistaranám í heilbrigðisverkfræði. Námið fór 

fram á frönsku: “Verandi eini útlendingurinn í 
bekknum og bara með menntaskólafrönskuna á 
bakinu lýg ég því nú ekki að fyrstu vikurnar voru 
mjög krefjandi, en tungumálið var þó ótrúlega fljótt 
að koma. Frakkland er land eyðublaða og 
formlegheita en sem betur fer vita Frakkarnir sjálfir 
af því og reyndust samnemendur, kennarar sem og 
starfsmenn skólans mjög skilningsríkir í garð 
útlendingsins sem snérist í hringi. Skólinn bauð upp 
á frönskutíma meðfram náminu og reyndust þeir 
mér vel. Mér fannst ég þó læra mest á því að reyna 
að tala eins mikla frönsku og ég gat, t.a.m. hélt ég í 
langflestum tilfellum samtalinu áfram á frönsku 
þegar afgreiðslufólk hafði heyrt hreiminn og reynt 
að skipta yfir í ensku.” 
Hún segir frá daglegu lífi í París: “Eins hefur dvölin 
hjálpað mér að öðlast betri sýn á hina fjölmörgu 
ólíku menningarheima, enda eru íbúar Parísar frá 
öllum heimshornum og samfélagið því einstaklega 

fjölþjóðlegt.  París býður svo sannarlega upp á 
eitthvað fyrir alla. Hún er full af menningu á 
fjölmörgum söfnum, í kirkjum, á ýmsum 
markverðum stöðum annars vegar og hins vegar á 
götum borgarinnar þar sem sem lítt þekktir 
listamenn láta ljós sitt skína. Skólinn minn er 
staðsettur í Latínuhverfinu, alveg við Signu og í 
góðu veðri er mikið líf á bakkanum þar sem er 
dansað, sungið og leikrit leikin undir berum himni á 
meðan aðrir láta fara vel um sig í lautarferð. Síðast 
en ekki síst koma fjölmargir þekktir tónlistarmenn 
fram í borginni og eins er hægt að kíkja inn í 
verslanir Louis Vuitton, Chanel og félaga og láta sig 
dreyma.” 
Að lokum er hún mjög ánægð með reynslu sína í 
París: “Ég sé svo sannarlega ekki eftir að hafa hent 
mér út í djúpu laugina fyrir um ári síðan. Styrkurinn 
sem ég hlaut frá franska sendiráðinu mun koma að 
mjög góðum notum nk. vetur og ég get hreinlega 
ekki beðið eftir að takast á við síðara ár námsins.” 

 


