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CAMPUS FRANCE ACADEMİE PROGRAMI 

TÜRKİYE’YE ÖZEL 
 

FRANSA’DA ÖĞRENCİ OLMAK 
27 Temmuz - 25 Ağustos 2018 

 
 

GRENOBLE FRANSIZ ARAŞTIRMALARI ÜNİVERSİTE MERKEZİNDE (CUEF),  
27 TEMMUZ- 25 AĞUSTOS 2018,BİR AYLIK ENTEGRASYON PROGRAMININ TÜM 
ORGANİZASYONU: 
 Üniversite öğrencilerine yönelik program 
 Geleceğin üniversite öğrencilerine yönelik program: 11. & 12. sınıf ve 

üniversite hazırlık öğrencilerine açıktır.   
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I. PROGRAMIN İÇERİĞİ 
 

 Katılımcılara bir el kılavuzu verilmesi ve ayrılmadan önce, CUEF’te referans 
bir kişinin belirlenmesi  
 Önerilen 3 saat dilimine göre Lyon Saint Exupéry Havaalanından Grenoble 
şehrine transfer.  
 Özel yurtta konaklama  
 Kişiye özel Fransızca geliştirme kursu ve akademik eğitim öğretim teknikleri: 
  Temel derslerin anlaşılması 
  Derste not alma tekniklerinin kazanımı 
  Ders çalısma tekniklerinin sunumu 
  Üniversitede amfi derste kullanılan ifade biçimleri 
  Gerçek ders videolarına dayalı seanslar 
 Kültürel faaliyetler programı 
 Programın takibi 
 Campus France tarafından öğrenciye sigorta sağlanması  (sağlık kapsamı, sivil 
sorumluluk, ülkeye geri gönderme teminatı) 
  Programın işletme ücreti 
 
 
3 bölüme ayrılmış program: 
 Pedagojik içerik 
 İdari ve lojistik içerik 
 Kültürel içerik 
 

1. PEDAGOJİK İÇERİK 
 

Haftada yaklaşık 20 saat ders. 
Sabahları ders, öğleden sonra kültürel faaliyetler. 
20 saat x 4 hafta : bir ayda 80 saat ders.  
 
► 2 hafta: dil geliştirme dersleri. 
Türk öğrenciler, B2 ve C1 seviyelerindeki uluslararası gruplarda yer almaktadır. 
B1 seviyeleri için dil geliştirme dersleri üç haftadır. 
► 2 hafta: üniversiteye yönelik dersler : bu program Türklere yönelik 
olduğundan yalnızca Türk öğrenciler yer almaktadır. 
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2. İDARİ İÇERİK 
 

► Özel yurtta konaklama 
► Campus France sigortası 
► Program takibi : CUEF, Fransızca yabancı dil eğitim birimidir ve bu amaçla, 
devamlı olmaları şartıyla, kendisine gelen öğrencilerin dil yeterliliğinde belirli bir 
ilerlemeyi taahhüt eder. 
► Akademik ve idari danışmanlık 
 

3. LOJİSTİK İÇERİK 
 

► Varış havalimanı : Lyon Saint Exupéry – 3 direkt uçuş (Istanbul/Lyon Saint 
Exupéry) 
► Havaalanından Grenoble’a transfer : Transfer Campus France tarafından 27 
Temmuz’da yurda kadar taksi ile organize edilir. Uçuşlara göre belirlenen saat 
aralıklarında 3’lü gruplar halinde transfer gerçekleştirilir. 
► CUEF - şehir merkezi bağlantısı : Tramvay, 15 dakika 
► Grenoble toplu taşıma hakkında bilgiler : http://www.tag.fr/87-
itineraire.htm  
► Vizeler : Fransa Büyükelçiliği/Campus France vize dosyanızı oluşturmanıza 
yardım edecektir. Dikkat: Vize talebi en geç 15 Haziran 2018 tarihinde 
yapılmalıdır ve en kısa sürede pasaport edinilmelidir.  
 
 

Eğitim yeri:  
Grenoble Alpes Üniversitesi, 
Fransız Araştırmaları 
Üniversite Merkezi (CUEF). 
Adres :  
1491 rue des Résidences 
38610 Saint Martin d’Héres 
 

Web site: https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr 
 
 
 
 

http://www.tag.fr/87-itineraire.htm
http://www.tag.fr/87-itineraire.htm
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/
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Houille Blanche Yurdu:  
Adres: 
90 avenue Jules Vallès 
38100 Grenoble – France 
Tél : +33(4) 76 54 56 01 
 
 
Video : http://bit.ly/2stVLIC 
 
 

►Logement en studio individuel  
Chambres avec cuisine, douche. 
Dans la résidence : piscine, salle de cinéma, salle de TV, salle de travail, salle de 
musculation, salle de musique, laverie… 
 
 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2stVLIC
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4. KÜLTÜREL İÇERİK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Şehrin tematik keşif günleri 
 Öğrencileri Fransa’daki hayata alıştırmak için Fransız kültürü faaliyetleri: 

indirimli sinema biletleri, gençler için müzelere ücretsiz giriş 
 Çeşitli ücretli ve ücretsiz faaliyetler 

 
2017’DE ÖRNEK FAALİYETLER :   

 Ücretsiz faaliyetler: Grenoble'da rehberli tur, Brasserie Mandrin 
bira fabrikasının ziyareti, Grenoble’da 4 pazarın keşfi, stretching 
günü (spor), futbol turnuvası. 

 Ücretli faaliyetler : Brasserie Mandrin bira fabrikasının ziyareti (bira 
üretim ve tadım süreçlerinin anlatımı, hafta sonları Vercors 
parkında, doğa yürüyüşü. 

 Grenoble Turizm Ofisi ile bağlantılı olarak bireysel yapılabilecek 
çeşitli etkinlikler. 

 Öğrenciler için bir « Animasyon » servisi mevcuttur. Öğrencilere 
eşlik eder ve geziler, gösteriler, Grenoble şehrine ziyaretler ve spor 
aktiviteleri düzenler. 
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5. YEMEKLER 
 

CROUS YEMEKLERİ FİYATLANDIRMASI   
 
► CUEF’teki CROUS kafeteryasında "kahvaltı » menüsü: 
 Sıcak içecek, meyve suyu, ekmek, tereyağı, reçel  (2€) 
 Sıcak içecek, meyve suyu, ekmek, tereyağı, reçel + çörek (2,40 €) 

► « Öğle yemeği" veya "akşam yemeği » menüsü 
 Salata tercihi, seçtiğiniz yemek, peynir veya tatlı, ekmek (3,25 €) 

 
Aşağıdaki saatlerde günlük olarak (pazar ve resmi tatil günleri hariç):  
11:30 - 13:15 ve 18:30 - 20:00 saatleri arasında servis edilir. 
 
CUEF Grenoble tarafından verilen CROUS / Izly kartı ile ödeme yapılmaktadır. 
 
 

CUEF’e yakın restoranlar :  
 Cafeteria STENDHAL (CUEF’in yanında) 
 Restaurant Universitaire DIDEROT  
 CAFÉ LITTÉRAIRE (Hukuk-Edebiyat kütüphanenin arkasında) 
 

II. FİYAT 
 

► Maliyeti 2000 € olan programın içeriği: 
 Lyon Saint Exupéry Havaalanında karşılama ve Grenoble’a transfer 
 Özel yurtta konaklama 
 Kişiye özel Fransızca geliştirme kursu ve akademik eğitim - öğretim teknikleri 
 Kültürel faaliyetler programı 
 Campus France Paris tarafından program takibi 
 Campus France tarafından öğrenciye sigorta sağlanması  
 Programın işletme ücreti 
 CUEF ekibinin öğrencilere gidecekleri şehirlere tren bileti satın almaları için 
eşlik etmesi 
 
► Programa aşağıdakiler dahil değildir: 
 Türkiye– Fransa uçak bileti 
 Ulaşım ücreti 
 Yemekler 
 Program sonucunda öğrencinin eğitim göreceği şehre transferi 
 Yurtta internete bağlanmak için ethernet kablosu  
Gelişte harçlık ihtiyacı: 100 € 
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III. KAYIT TAKVİMİ 
 

►18 Mayıs 2018'den önce: 
 Program kayıt formu 
 Fotoğraf 
 Pasaport fotokopisi 
 « Etudes en France » platformundan ön kayıt mektubu 
 300 € ön kayıt bedeli 
 1. taksit 850 € 
 

►15 Haziran 2018'den önce: 
 2. taksit 850 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. KAYIT - DİĞER GEREKLİ BELGELER 
 

►18 Mayıs 2018'den önce gönderilecek belgeler: 
  Hizmet sözleşmesi 
  Sigorta belgeleri: 

• Campus France Sigortası  
• Geri dönüş sigortası 

  18 yaş altı öğrenciler için sertifika ve muvafakatname (gerekirse) 
Önemli: Campus France Académie kayıt formu word formatında doldurulmalıdır. 
İmzaladıktan sonra taranmış kopyası gönderilecek.  
 

Ödeme Campus France hesabına euro olarak banka havalesi ile yapılır 
Banka adı: Trésor Public 
« Institut français de Turquie » adına 
Banka adresi : TPNANTES TGETRANGER 
IBAN No: FR76 1007 1449 0000 0010 2021 913 
Code SWIFT : TRPUFRP1  
 
Banka transferlerinden doğacak masrafların tamamı sadece aile tarafından 
karşılanacaktır.  
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V. KAYIT İPTALİ 
 

Programın iptali durumunda, aile aşağıdakilere karşılık gelen bir cayma bedeli 
ödemek zorunda kalacaktır:  
►Ön ödemenin kayıt süresi ile 18 Mayıs 2018 arasında gerçekleşmesi 
durumunda ilk ödemenin% 50'si (850 €). 
►İptalin 19 Mayıs-15 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi durumunda, 
1700 € 'luk ücretin %50'si ödenir. 
► İptal talebi 15 Haziran 2018’den sonra yapılırsa, iade yapılmaz. 
► 300 € ön kayıt ücreti iade edilmez. 
 
 

VI. İLETİŞİM 
 

►Gidişten önce:  
• Campus France Türkiye 
• Email: cooperation@ifturquie.org 
• Tel: 0850 755 68 20  

►Gidişten sonra ve Grenoble programı hakkında: 
• İlgili kişinin iletişim bilgilerini el kılavuzunda (vademecum) bulabilirsiniz. 
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