
 
Саем на студии 

  
Кампус Франс 2015 

 
 

Понеделник, 2 ноември 2015 
 Национална и универзитетска библиотека  

„Св. Климент Охридски“ - Скопје 
  

 
Од 11:00 до 18:00  Средби и разговори со 30 универзитети и високообразовни 

институции присутни на саемот ( Франција, Република 
Македонија, Бугарија ). 

    
Француски јазик „ Дојдете и проверете си го познавањето на 
француски јазик "  (игри, квиз, тестови, разговори...); запознајте се 
со он-лајн материјалите за изучување на француски јазик преку 
дигиталната платформа  CULTURETHEQUE. 

 
12:30 - 13:30  Свечено отворање на саемот од страна на Н.Е. Г-ѓа 

Лоранс ОЕР, Амбасадор на Франција, во присуство на 
Г-дин Абдилаќим АДЕМИ, Министер за образование и 
наука (да се потврди) 

   
Најава на програмата "Идни професионалци" (пракса за 
студенти во француски компании) во соработка со 
Универзитетската агенција за франкофонија 

 
Презентација на Мрежата Алумни од Македонија (15 
француски универзитети претставени преку македонски 
студенти) 

 
13:30 - 14:15  Презентација на европски програми за стипендии и мобилност 

и пракса во компании, од страна на Националната агенција за 
европски образовни програми и мобилност, Скопје и 
Универзитетската агенција за франкофонија, регионално биро 
Софија ( конференциска сала)  

          
14:15 - 15:00   Презентација на француските универзитети и високообразовни 

институции присутни на саемот ( конференциска сала) 
Европски кампус во Дижон, Политички науки, 
Универзитет Лион 1,  Науки, Технологии, Медицина и Спорт 
Универзитет  Франш-Конте Технички науки  и Центар за 
применета лингвистика (CLA), Безансон 
 

15:00 - 18:00  Разговори со француските универзитети и високообразовни 
институции (македонски професори, студенти и докторанти) 

 
 



Француски универзитети присутни на саемот 
1. Политички науки  Париз  - Политички науки (он-лајн разговор)     
2. Универзитет Париз - Сакле – Математика (на лице место)                               
3. Универзитет Париз 3 - Дидактика на француски како странски 

јазик (он-лајн разговор)   
4. Универзитет Париз 3 – Филолошки науки (на лице место) 
5. ENA-националн школа за администрација Париз – Стразбург 

(на лице место) 
6. Универзитет Париз 13 – Право (на лице место) 
7. Универзитет Гренобл  - Електротехника (он-лајн разговор)   
8. Универзитет Лион 1- Интегративна биологија  (он-лајн 

разговор)                             
9. Центар за Применета Лингвистика (CLA), Безансон (на лице 

место) 
10. Институт за политички науки Дижон - Европски Кампус (на 

лице место) 
11. Универзитет Франш-Конте Технолошки науки (на лице место) 
12. Универзитет Стразбур – Право (на лице место) 
13. Универзитет Анже – Француски како странски јазик (на лице 

место) 
14. Политехничка Школа Нант – Електротехника (на лице место) 
15. Универзитет Руан – Droit (на лице место) 
16. Универзитет Каен - Применети странски јазици (на лице 

место) 
17. Универзитет Авињон – Прехрамбени технолигии – (на лице 

место) 
18. Универзитет Бордо – Енологија (на лице место) 
19. Универзитет Ница Софија Антиполис – Економија – Право – 

Меѓународен менаџмент (на лице место) 
20. Универзитет Монпелје – Хемија (он-лајн разговор)    

 
Македонски универзитети 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, Скопје 

   Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Скопје 
 

Бугарски франкофонски универзитети  
Технички универзитет во Софија, Франкофонски оддел за 
информатика и електротехника 
Универзитет за технолошка хемија и металургија во Софија, 
Франкофонски оддел за хемија и биохемија 
Франкофонски институт за Администрација и Менаџмент, 

 Софија 
Нов Бугарски Универзитет, Политички науки, Софија 
 
Институции 
Француски институт во Скопје 
Оддел Кампус Франс 
Француска алијанса во Битола 
Француска алијанса во Тетово 
Национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност, Скопје 
Универзитетска агенција за франкофонија, Биро за централна и 
источна Европа 
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