
Fler frågor och funderingar? Besök vår websida sweisa.se eller kontakta oss på info@sweisa.se 

 

Studera i Frankrike – En av SISA:s Landguider. 

Vårt mål är att är att stödja den akademiska och yrkesmässiga utvecklingen hos svenska medborgare som 

har förvärvat eller funderar förvärva högre utbildning i utlandet. SISA finns här för dig som vill 

studera, studerar, eller har studerat utomlands. 

 

Bli medlem för att få tillgång till ett växande nätverk av studenter och alumner, och deras samlade 

erfarenhet och kunskap. 

  

sweisa.se
mailto:info@sweisa.se
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“Det har varit en vistelse som på många sätt har berikat mig jämfört om jag hade valt 

att studera i Sverige” 

– Carl-Vincent på Science Po 

I Sverige har franskan traditionellt sett haft en stark roll, både genom kultur och utbildning. Många väljer 

att läsa franska vid ett eller annat tillfälle under sin grundskole- och gymnasieutbildning men även om du 

inte har gjort det finns det många anledningar att söka sig till Frankrike för vidare studier! 

 I stort kan man säga att det finns två olika vägar att gå för att studera i Frankrike: språk- och kulturstudier 

eller en renodlad kandidat- eller masterexamen. Ofta finns det också möjlighet att kombinera de två. I 

stort är de flesta seriösa utbildningar godkända av CSN och man kan således få studiestöd för dem. 

Språkstudier 
Om du vill studera franska, till exempel under en termin eller ett år, finns det en hel del möjligheter. I 

Paris finns det många bra program, både på privata universitet såsom Institut Catholique de Paris, 

språkinstitut och på statliga Sorbonne. Vid både Institut Catholique de Paris och vid Sorbonne finns alla 

olika nivåer. 

Så kallade DEFLE (Départements d’Etudes de Français Langue Etrangère) finns i de flesta större städer och 

tätorter runt om i Frankrike. Om man vill komma ifrån den storstadsbubbla som en huvudstad som Paris 

kan vara, finns det många medelstora städer runt om i Frankrike som erbjuder språkundervisning med 

olika intensitet, till olika pris och med olika profiler. I Bordeaux finns till exempel ett DEFLE vid 

universitetet Michel de Montaigne – Bordeaux 3. Här blir man indelad i en klass efter att ha gjort ett 

utvärderande prov i början av terminen. I klassen följer man en kursplan som delvis är fastställd av 

institutionen, men där det också finns utrymme att välja ens egna kurser. En helt internationell miljö 

präglar institutionen där många möten sker med olika nationaliteter. Mer information finns här och här.   

Kandidatexamen (Licence) 
I Frankrike är en kandidatexamen 3 år och fungerar på många sätt som en kandidatexamen gör i Sverige. 

Ansökan sköts generellt via Postbac. Specifika skolor har sedan i viss mån sina egna system, antingen 

direkt eller indirekt riktade mot utlandsstudenter; på Panthéon-Sorbonne finns Sesame och på Panthéon-

Assas finns denna sida. Man kan absolut skriva in sig både på Postbac och på en skolas enskilda 

ansökningsservice. 

Vad gäller språkkrav så krävs ofta DELF B2 eller DALF C1 för en License, specifik information finns ofta på 

varje skolas hemsida. För till exempel Panthéon-Assas hittar du den här; i övrigt bör man höra av sig till 

den specifika skola man vill söka till då information finns på olika ställen för varje skola. För information 

om DELF/DALF i Sverige, kolla på Institut Français de Suèdes hemsida som är de som samordnar dessa 

examina i Sverige. 

I övrigt följ varje universitets ansökningsprocedur men det är viktigt att poängtera att det kan behövas 

mycket (i vissa fall väldigt mycket) tid för att få klart en ansökan. Det som krävs inkluderar 

http://www.icp.fr/fr/Organismes/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF-Paris
http://www.ccfs-sorbonne.fr/?lang=en
http://defle.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Club_de_la_Presse/PDF/Actualites/FLE_broch-dipl-apt-ens.pdf.
http://www.admission-postbac.fr/
http://sesame.univ-paris1.fr/Candidat/
https://applisweb.u-paris2.fr/candidaturesEtrangers/accueil
http://www.u-paris2.fr/87005414/0/fiche___pagelibre/&RH=INTERNATIONAL
http://www.institutfrancais-suede.com/category/suede-sv/sprak-och-utbildning/delf-och-dalf-examina/?lang=sv
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motivationsbrev, översatta betyg, rekommendationsbrev samt en hel del andra dokument såsom 

födelsebevis, föröldrars födelsebevis etc. Detta varierar såklart från universitet till universitet, så det är 

viktigt att kolla upp just den/de skolor man vill söka till! Inskrivningarna online kan också vara väldigt 

komplicerade så ta gärna hjälp av någon fransk vän om det är möjlighet! Var ute i god tid, att en 

ansökningsprocess tar flera månader är inte ovanligt. 

Grandes Écoles 
I Frankrike finns en typ av skolor som kallas Grandes Écoles, som är en form av vidare utbildning som 

generellt sett är bättre ansedd än en vanlig universitetsutbildning. Antagningen är svår och för många 

skolor måste man som fransk sökande gå en tvåårig “prépa” innan, som är som ett mellanting mellan 

universitetet och gymnasiet. En prépa är ofta mycket krävande och görs ofta genom en gymnasieskola. 

För vissa skolor, till exempel SciencesPo, krävs inte en prépa utan man börjar direkt efter avslutade 

gymnasiestudier. För internationella studenter är processen ofta annorlunda än för fransmän. För 

SciencesPo hittar du information här; för École Polytechnique här; för École Centrale Paris här. HEC och 

ESSEC är också två skolor (business) som är värda att ta en titt på.  

Master 
Det är svårt att ge generella råd angående masters i Frankrike, men det man kan säga är att det är vanligt 

att göra två masterutbildningar (M1 och M2). Ansökningsprocesser skiftar otroligt mellan skolor och olika 

studieområden så det bästa är att kolla upp vad man vill plugga och sedan titta runt själv, fråga vänner 

eller oss! 

Ekonomi 
Som student är man berättigad till ett bostadsbidrag varje månad via CAF, som är ungefär som 

Försäkringskassan. Framförallt i Paris där hyrorna är dyra kan detta hjälpa en hel del, särskilt eftersom du 

ofta kan få motsvarande 25% av din hyra betald (max €200). För mer info klicka här. Det finns flera 

stipendier att söka som vänder sig specifikt till den som studerar i Frankrike. Svenska Institutet i Paris har 

ett studiestipendium, men även boende, som man kan läsa om här. Den svenska kontoret för Alliance 

Française ansvarar också för ett par privata stipendium som tilldelas svenska studenter i Frankrike. Läs om 

dessa här. 

 

Senast kontrollerad augusti 2017. 

 

http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/undergraduate-international-admissions
http://www.polytechnique.edu/fr/etudier-a-l-ecole-polytechnique#Nos%20programmes%20diplomants%20och http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-internationaux/filiere-universitaire-candidats-internationaux-5082.kjsp?RH=1262268274502
http://www.ecp.fr/op/c491de3b/lang/en/home/Academics/Ingenieur_Centralien_educational_program/Recruitement_and_admission_methods
http://www.caf.fr/
https://parissv.si.se/
http://www.afstockholm.com/stipendium/

