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1. Університет Париж 1 Пантеон- Сорбонна
www.univ-paris1.fr

Загальна інформація:
Університет Париж 1 Пантеон-Сорбонна - один з найбільших в Європі.
14 навчально-дослідницьких підрозділів, 10 інститутів та центрів пропонують дипломи з
економічних, гуманітарних, юридичних та політичних наук; готують до освітніх та громадських
конкурсів.
40 000 студентів, 1800 викладачів, 800 чоловік адміністративного персоналу, робітники, техніки,
більше 1000 лекторів з усього світу.
48 центрів фундаментальних та прикладних досліджень, 14 різновидів аспірантури.
Престижність та висока якість наукових досліджень дозволяє розвивати зв’язки із закордонними
університетами.

Органи управління університетом
 Президент : Профессор Жан-Клод КОЛІЯР (Jean-Claude COLLIARD)
12, place du Pantheon – 75231 Paris cedex 05
01 44 07 77 03
01 44 07 77 04
cabpresi@univ-paris1.fr
 Адміністративна рада: 30 членів, з яких 5 – це обрані голосуванням студенти.
Віце-президент від професорського складу викладачів Жан ДА СИЛЬВА (Jean DA SILVA)
01 44 07 77 04
01 46 34 20 56
Віце-президент від інших викладачів Андре ЕРВЬЄ (André HERVIER)
01 44 07 77 03
01 46 34 20 56
Віце-президент від студентів Венсан БОРДЕНАВ (Vincent BORDENAVE)
01 44 07 89 47
Віце-президент з питань міжнародних зв’язків Крістін МЕНЖЕН (Christine MENGIN)
01 44 07 76 82
 Наукова рада: 40 членів, з яких 4 студенти, зареєстровані для написання диссертації
Віце-президент від викладачів Івонн ФЛУР (Yvonne FLOUR)
01 44 07 77 02
Віце-президент від інших членів ради Рено ЛЕ ГОІКС (Renaud LE GOIX)
01 44 07 77 97
01 46 34 20 56
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 Студентська рада з питань навчання та університетського життя: 40 членів, з яких 16
– обрані голосуванням студенти
Віце-президент від викладачів Грегуар ЛУАЗО (Grégoire LOISEAU)
01 44 07 79 64
01 46 34 20 56
Віце-президент від науковців Пьєр-Шарль ПРАДЬЄ (Pierre-Charles PRADIER)
01 44 07 88 88
01 46 34 20 56
Віце-президент від студентів Од-Сесіль ЛЕРУА (Aude-Cécile LEROY)
01 44 07 78 94
01 46 34 20 56
Віце-президент з питань партнерства з підприємствами та професійного працевлаштування
студентів Пьер ПЕШ (Pierre PECH)
01 44 07 89 43
Відділ міжнародних зв’язків Оділь Абаді (Odile ABADIE)
01 44 07 76 79
relinter@univ-paris1.fr
Служба прийому та координації іноземних студентів
(отримує та обробляє особові справи студентів з іноземними дипломами)
75013 Париж,бул. Араго, 58 (58, Boulevard Arago - 75013 Paris)
тел. 01 44 07 76 72 / 01 44 07 76 74 / 01 44 07 76 77
Такий устрій діє відповідно до закону №2007-1199 від 10 серпня 2007р.

Структура університету
14 навчально-дослідницьких підрозділів:
o право, адміністрація та державний сектор
o економіка
o історія мистецтва та археологія
o образотворчі мистецтва
o господарське право
o управління та економіка підприємства
o міжнародні та європейські дослідження
o географія
o історія
o філософія
o політичні науки
o праця та соціальні дослідження, соціальне право
o загальні юридичні дослідження
o математика та інформатика
9 центрів та інститутів:
o Центр безперервного навчання (СЕР)
o Інститут адміністрування підприємств (ІАЕ)
o Інститут демографії Університету Париж 1 (IDUP)
o Інститут вивчення соціального та економічного розвитку (IEDES)
o Інститут досліджень та вищої освіти в галузі туризму (IREST)
o Інститут соціальних наук та праці (ISST)
o Інститут страхування міста Париж (IAP)
o Інститут юридичної освіти (IEJ)
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o

Центр досліджень Європейського Союзу (CRUE)

Навчання в університеті:
Бакалаврат – 3 роки
Магістратура – 2 роки (після першого року студенти обирають програму на другий рік:
прикладну чи наукову). Після першого року студенти отримують проміжний диплом магістра.
Зарахування на другий рік магістратури не автоматичне. Відбувається аналіз документів
студента (оцінок) та результатів тестів, екзаменів.
Докторантура – 3 роки дослідницької роботи в університеті, в дослідницькій організації або на
підприємстві. Захист дисертації.

Магістерські та докторські програми
Економіка:
o Прикладна економіка
o Міжнародна економіка
o Теорія, історія та механізми економіки
o Фінанси
o Кількісна економіка (облік)
o Теоретична та емпірична економіка
o Навколишнє середовище та сталий розвиток
o Економіка та психологія
Управління:
o Економіка і менеджмент
o Менеджмент
o Управління підприємством
o Розвиток
o Туризм
o Економічне та соціальне управління (ЕСУ)
Право:
o державне право
o державне управління
o управління державними фінансами, право в сфері державних фінансів
o податкове право
o Навколишнє середовище та сталий розвиток
o цивільне право
o господарське право
o спадкове право
o правосуддя та судовий процес
o право в соціальній сфері
o міжнародне право
o Європейське право
o Порівняльне правознавство
o право в сфері інновацій, зв’язків, культури
o французьке та зарубіжне (англ., америк., ісп., італ.) право
Політичні науки:
o Політичні науки
o Журналістика
Економічне та соціальне управління
Програми обміну
o

ERASMUS
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o
o

CREPUQ (для університетів Квебеку)
Позаєвропейські програми

Контакти: : 01 44 07 76 76/ 76 75
Для виїзду з Франції
Veronique Teneze,
outgoing@univ-paris1.fr,
Для прибуття до Франції
Matthieu Hulbert,
incoming@univ-paris1.fr,
Прийом та координація закордонних студентів
Et.eco@univ-paris1.fr
Et.droit@univ-paris1.fr
Et.arts@univ-paris1.fr
Студенти з іноземним дипломами приймаються на такі самі навчальні програми, як і студенти з
французькими дипломами.
Процедура зарахування студентів із закордонним дипломом
Он-лайн реєстрація на www.univ-paris1.fr
Процедура: кандидати на третій рік бакалаврату, 1 та 2 роки Магістратури реєструється на сайті в
березні. Необхідно підготувати та надіслати всі документи, які вимагає Міжнародний відділ та
Відділ іноземних дипломів, до дати, зазначеної в інтернеті.

Інститут адміністрування підприємств (ІАЕ)
(державний заклад, прикріплений до університету)
Спеціалізується на навчанні в галузі управління підприємствами та менеджменту.
Існує рівень МВА Міжнародний (спільно з Університетом Париж Дофін)
http://iae.univ-paris1.fr – www.iae-paris.com

2. Університет Париж 2 Пантеон- Ассас
www.u-paris2.fr

Програми обміну
Університет Пантеон-Ассас здійснює свою міжнародну діяльність як на основі двосторонніх угод
з університетами-партнерами, так і в рамках Угоди Erasmus (European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students) - Європейської регіональної схеми мобільності студентів
університетів, відповідно до європейської програми LLLP «Навчання тривалістю в життя» (Life
Long Learning Programme).
Існують два варіанти співробітництва з університетами:
простий - без зарахування кредитів з дисциплін, вивчених в іншому університеті.
партнерський – із зарахуванням кредитів з дисциплін, вивчених в іншому університеті та
наданням студенту двох дипломів.
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Існують програми обміну за спеціальностями право, політичні науки, економічні науки,
менеджмент, інформація-комунікація.
Більше про список університетів та навчальних програм, що підтримують партнерську співпрацю
на сайті:
www.u-paris2.fr/international/programmes d`echange/les destinations selon les disciplines.
Контакти:
Відділ міжнародної діяльності
Сектор програм обміну
Париж 75005, Площа Пантеон, 12, Кабінет 5
Тел. 01 44 41 56 17/ 55 35/55 30/55 29/55 59
Факс 01 44 41 56 86
(працює 9:30-11:30; 14-16:30, крім ср , пт 14-16:30)
Маріон Шеню
marion.chenu@u-paris2.fr
Валері Клерг
valerie.clergue@u-paris2.fr
Сесіль Жіго
cecile.gigot@u-paris2.fr
Астрід Ерзер (її заміщає Марина Вартанова)
astrid.herzer@u-paris2.fr
Карін Пюігреньє
carine.puigrenie@u-paris2.fr

3. Університет Париж 5 Декарт
www.univ-paris5.fr

Навчання в університеті:
Бакалаврат – 3 роки
Магістратура – 2 роки (після першого року студенти обирають програму на другий рік:
прикладну чи наукову).
Докторантура – 3 роки дослідницької роботи в університеті, в дослідницькій організації або на
підприємстві. Захист дисертації. (Контакт: francoislombert1@parisdscarte.fr)

Економіка, Управління, Право
Напрямки:
o Економіка та управління підприємством,
o Управління людськими ресурсами в організаціях,
o Контроль та системи облікової інформації,
o Облікові та фінансові науки
7

Магістерські програми за наступними спеціальностями:(п–професійні, д–дослідницькі)
Фінанси та менеджмент:
o підприємництво (п)
o аудит організацій та управління ризиками (п);
o банки та фінанси: регулювання банківської системи та фінансів (п);
o практика та політика експорту(п);
o методи прогнозування для розробки проектів(п)
o планування людських ресурсів(п).
Можливі професії – фінансовий аналітик, внутрішній або зовнішній аудитор, директор
підприємства, радник на підприємстві, спеціаліст з розвитку, з маркетингу, викладач першого та
другого рівня
Державне право:
o управління територіальними одиниціми (п)
o державна політика і розвиток (д)
Економіка, менеджмент та регламентація в галузі охорони здоровя:
o економіка та управління установами охорони здоровя(д)
o сфера охорони здоровя –регулювання та регламентація(п)
Приватне право:
o право та управління майном (п)
Математика та інформатика (п)
Етика:
o медична та біоетика (д)
o робота з жертвами та агресорами(п)
o етика на підприємстві (п та д)
Соціальні науки:
o управління ризиками (д)
o соціологічні дослідження (д та п)
Є можливість продовження навчання із дослідницьких спеціальностей – 3 роки докторантури.
Серед магістрів даного університету працевлаштовані
71% з напрямку облік, контроль та аудит, 90% - підприємництво,
87% - управління людськими ресурсами, 80% - аудит організацій,
94% - банки та фінанси, 55% - практика і політика експорту,
96% - математика та інформатика

Університетський Інститут Технології (IUT)
www.iut.parisdescartes.fr
iut@parisdescartes.fr
Підрозділ Університету Париж 5 Декарт
Організація навчання:
o постійний контроль знань (без кінцевих екзаменів ) за допомогою поточних робіт,
керованих проектів тощо
o розклад передбачає щонайменш 30 годин занять на тиждень, доповнених обов’язковою
практикою, тому не можна суміщати навчання в даному закладі із іншим навчанням або
професійною діяльністю.
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На території університету: 400 місць для роботи за комп’ютером, бібліотека,студентські їдальні,
кафетерій, центр міжнародних зв’язків, мультимедійні лінгвістичні кабінети, аудіовізуальні
системи.
Існує можливість надання стипендії.
Університетом може надаватися гуртожиток.
Рівень Бакалавр:
o місцевий соціальний та соціокультурний розвиток
o страхування, банки, фінанси: адміністрування банківських операцій
o менеджмент організацій: управління в галузі охорони здоров*я
o людські ресурси: координатор персоналу
o економіка та управління: контроль та системи облікової інформації
o облік та фінанси: облік, контроль, аудит
o комунікаційна діяльність: керування проектом комунікації
o видавнича справа: видавництво та продаж книг
o документальні ресурси та бази даних: бібліотеки, медіа теки
o інформатика: інформаційні системи, програмне забезпечення
o математика та інформатика в управлінні підприємством
o комп’ютерні системи та програмне забезпечення: прийняття рішення та обробка
інформації
o банки: робота з приватними клієнтами
Рівень Магістр:
o облік та фінанси: облік, контроль, аудит

4. Університет Париж 7 Дідро
www.univ-paris-diderot.fr
Навчально-дослідницькі підрозділи (факультети):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Хімія
Інформатика
Математика
Фізика
Науки Землі, Довкілля та Планет
Науки живих організмів
Медицина
Одонтологія
Географія, Історія та суспільні науки

Магістерські програми в галузі «науки, технології, здоров*я»
Міждисциплінарний підхід
- статистика та інформатика в галузі фінансів, страхування та ризиків
- менеджмент середовища підприємств та місцевостей
Контакт: Жюльєтт Масе
Асистент Департаменту Французької мови як іноземної
fle@eila.univ-paris-diderot.fr
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5. Університет Париж Дофін
www.dauphine.fr

Організація навчання в університеті:
Бакалаврат: 3 роки – 6 семестрів, 180 кредитів ECTS
Магістратура: 2 роки – 4 семестри, 120 кредитів ECTS
Докторантура – 3 роки після дослідницької магістратури
Кожен рівень навчання, кожна одиниця навчання та кожна дисципліна дозволяє отримати
європейські кредити ECTS (European Сredit Transfer System).
Кредити представляють собою «облікові одиниці», які є спільними для всіх університетів
та для всіх європейських національних дипломів.
Форми навчання
Навчання поділяється на першу освіту (класичний курс) та
професійне навчання / підвищення кваліфікації.
Працівники або люди, які шукають роботу, можуть навчатись:
- в спеціальних групах
- дистанційно
- в рамках першої освіти - з педагогічним плануванням або без нього

Магістратура 1 рік
На 1 році навчання на магістратурі пропонуються такі блоки дисциплін

організаційні науки
-

Бухгалтерський облік та аудит
Довготривалий розвиток
Правознавство
Економіка охорони здоров*я та суспільних програм
Економіка підприємства та ринків
Економіка і фінансовий інжиніринг
Міжнародна економіка та розвиток
Фінанси
Трастове управління
Журналістика
Менеджмент ефективності
Менеджмент та організація
Маркетинг та стратегія
Інформаційні системи
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математика, інформатика, управлінські рішення та менеджмент
Організаційна інформатика
- Методи прикладної інформатики в управлінні підприємством
- Управлінські рішення
Економіко-математичне моделювання, прикладна математика
- Актуальні розрахунки
- Поглиблений курс математики
- Методи математики в економіці
- Числове моделювання
- Статистика

Магістратура 2 рік
На 2 році навчання пропонуються наступні блоки дисциплін:

організаційні науки
НАПРЯМКИ

o

бухгалтерський облік і аудит

o

трастове управління

o

фінанси

Спеціальності:
А) Страхування та управління ризиками
Б) фінансовий аудит
В) Торгові та інвестиційні банки
Г) Банки і фінанси
Д) Подвійна компетенція
Є) Фінанси підприємства та фінансовий інжиніринг
Е) Управління активами
Ж) управління пасивами
З) менеджмент нерухомості
І) Фінансовий менеджмент
Ї) Науково-дослідна робота в фінансовій сфері
o

менеджмент ефективності

Спеціальності:
А) контроль за управлінням
Б) Подвійна компетенція
В) Менеджмент процесів виготовленням товарів та послуг
Г) Стратегія, управління змінами
Д) Науково-дослідна робота в сфері обліку, аудиту, контролю
o

маркетинг та стратегія

Спеціальності:
А) Комплексний маркетинговий зв'язок
Б) Збут та відносини з клієнтами
В) Подвійна компетенція
Г) Підприємництво
Д) Маркетинг
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Є) Маркетинг – продажи
Е) Науково-дослідна робота у сфері маркетингу та управління
o менеджмент та організація
Спеціальності:
А) Консалтінг в менеджменті та системи комунікації та інформації
Б) Подвійна компетенція
В) Виконавче бізнес адміністрування
Г) Управління телекомунікаціями
Д) Менеджмент нових технологій комунікацій та туризму
Є) Менеджмент культурних організацій
Е) Менеджмент людських ресурсів
Ж) Глобальний менеджмент
З) Менеджмент міжнародних проектів
І) Інтелектуальний менеджмент
Ї) Менеджмент, соціальний розвиток
И) Переговори, соціальні відносини
К) Комплексна політика та організаційні стратегії
o інформаційні системи
o міжнародна економіка та розвиток
Спеціальності
А) Міжнародний бізнес
Б) Прогнозування міжнародної економіки
В) Науково-дослідна робота у сфері міжнародної економіки та розвитку
o економіка та фінансовий інжиніринг
Спеціальності:
А) банки, фінанси, страхування
Б) ринкова економіка та фінансове господарство
В) економічний інжиніринг
o економіка соціальних програм
А) Економіка та охорона здоров’я
Б) Економіка та управління суспільним здоров’ям в країнах, що розвиваються
В) Економіка та управління організацією соціальної медицини
Г) Науково-дослідна робота у сфері економіки здоров’я
o

економіка підприємства та ринків

Спеціальності:
А) енергетика, фінанси, вугілля
Б) логістика
В) Менеджмент технологій та інновацій
o

соціальні науки

Спеціальності:
А) суспільний бізнес
Б) Рекомендація та супровід змін
В) Політичні і соціальні дослідження
Г) господарське управління
Д) Гуманітарні науки та менеджмент
Є) науково-дослідна робота з соціології
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o

правознавство

Спеціальності:
А) Управління стягнення податків
Б) поглиблений курс підприємницького права
В) господарське право
Г) майнове право
Д) поглиблене податкове право
Є) європейське та міжнародне право
Е) нотаріальне право
Ж) податковий режим підприємств
З) фінансове право
o журналістика

Математика, інформатика, організація
НАПРЯМКИ

o організаційна інформатика
Спеціальності:
А) Прийняття рішень та інформатика
Б) інформатика: інтелектуальні системи
В) Методи прикладної інформатики в управлінні підприємствами
Г) моделювання і оптимізація
o економіко-математичне моделювання

МВА – підвищення кваліфікації
МВА Дофін
МВА Управління та контроль
МВА Міжнародне Паризьке (Алжир, Єгипет, Ліван, Польща, Сенегал, Сирія, Туніс)
МВА Дофін Сорбонна Рено (спеціальний набір)
МВА Менеджмент людських ресурсів

Докторантура
-

докторський ступінь у сфері правознавства
докторський ступінь у сфері інформатика
докторський ступінь у сфері математики
докторський ступінь у сфері управління
докторський ступінь у сфері економічних наук
докторський ступінь у сфері політичних наук
докторський ступінь у сфері природознавства
докторський ступінь у сфері соціології
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ міжнародного співробітництва
Університет Париж Дофін підписав 180 угод з іноземними університетами та
підприємствами світу, які передбачають обмін студентами та викладачами.
www.sri.dauphine.fr
international@dauphine.fr

Департамент підвищення кваліфікації
Департамент координує навчання з/без відриву від виробництва, розробляє індивідуальні
програми, відповідає на запити підприємств, організує навчання МВА.
www.dep.dauphine.fr

Відділ спільних науково-дослідних робіт
http://www.medoc.dauphine.fr
medoc@dauphine.fr

Відділ зв’язку з підприємствами
Цей відділ
o
o

допомагає студентам та молодим випускникам (протягом трьох років) знайти стажування
або роботу, скласти резюме, мотиваційний лист, підготуватись до співбесіди;
щорічно організовує Форум Підприємств, який є гарною нагодою для багатьох
підприємств розповісти про себе та запропонувати студентам стажування та роботу.

www.emplois-stages.dauphine.fr
geodes@daufine.fr
http://forumentreprises.dauphine.fr

Бібліотека
Бібліотека володіє фондами в 160 тис праць та більш ніж 9000 тис журналами в
електронному вигляді з дисциплін, що викладаються в університеті: економіка,
менеджмент, правознавство, математика, інформатика, суспільні та гуманітарні науки, а
також бібліотека пропонує доступ до багатьох баз з фінансовими та економічними
даними.
Вступникам
Вступ до університету – за конкурсом.
Щоб запропонувати вашу кандидатуру – зареєструйтесь на сайті www.dauphine.fr

6. Університет Париж 8 Венсенн-Сен-Дені
www.univ-paris8.fr

Загальна інформація:
Університет Париж 8 Венсенн-Сен-Дені - це університет з домінантою гуманітарних та соціальних
наук, створений більше 40 років тому.
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11 навчально-дослідницьких підрозділів (факультетів), 5 інститутів пропонують дипломи з
економічних, гуманітарних, юридичних, політичних та точних наук.
20 523 студента, 1050 викладачів, 650 працівники адміністративного та технічного персоналу.
35 дослідницьких груп об’єднані у 4 докторських напрямки.

Органи управління університетом
o
o
o
o

Президент
Адміністративна рада
Наукова рада
Рада з питань навчання та університетського життя

Відділ міжнародних зв’язків
Директор Давід КОНСТАН-МАРТІНІ (David CONSTANS-MARTIGNY)
На сайті www.univ-paris8.fr дивитись рубрику Relations internationales
Договори про партнерство, підписані Університетом Париж 8, мають обмежений термін та
конкретні цілі: спільна дослідницька робота, міжнародні семінари та спільні публікації, обмін
студентами та науковцями.
Програми обміну
В рамках програми «Навчання протягом життя» (LLP)
o ERASMUS
o CREPUQ (для університетів Квебеку)
Програми університетського обміну Франція – США (MICEFA)

Навчання в університеті:
Бакалаврат – 3 роки (6 семестрів, 180 ECTS)
Магістратура – 2 роки (4 семестри, 120 ECTS), професійна або дослідницька
Докторантура – 3 роки (6 семестрів, 180 ECTS)
11 навчально-дослідницьких підрозділів (факультетів):
o Адміністрація, економіка та управління
o Мистецтво, філософія, естетика
o Культура та комунікація
o Право
o Історія, література, соціологія
o Мови, література
o Математика, інформатика, технології
o Психологія
o Навчання, психоаналіз, французька мова як іноземна
o Науки мовлення
o Території, довкілля, суспільства
3 інститути:
o Інститут дистанційного навчання
o Інститут європейських досліджень
o Інститут геополітики
2 університетських технологічних інститути включають 6 підрозділів:
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-

Промисловість
Інформатика
Логістика та транспорт
Якість, промислова логістика та організація
Адміністративне та комерційне управління
Управління підприємствами та організаціями

Магістерські програми
o Право:
Компаративне право
Право в галузі охорони здоров*я
Комерційне та фіскальне право
o Економіка, управління:
Консультування з організації та менеджменту змін
Економіка територіальних та фінансових установ
Іноземні мови та міжнародна торгівля
Міжнародна економіка і фінанси
Банки та страхування
Управління підприємствами та організаціями
o Комунікація
Управління інформацією та документами

Докторські програми
Напрямок: Естетика, науки та технології мистецтва
Напрямок: Практика та теорія сенсу
- Ергономіка
- Інформатика
- Виробництво – промисловість
- Інформація - комунікація
Напрямок: Соціальні науки
- Медичне право
- Кримінальне право
- Інформатика
- Науки управління
- Економічні науки
- Соціальні науки

7. Університет Париж-Сюд 11
www.u-psud.fr

Загальна інформація:
Університет Париж-Сюд 11 - французький державний університет, що спеціалізується на точних
науках. Це один з найкращих університетів Франції, в 2008 році в щорічному академічному
рейтингу університетів світу зайняв 49-е місце, поступаючись тільки Університету П'єра та Марі
Кюрі.
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В складі університету
5 факультетів;
Інститут електрики, промислової інформатики, механіки і автоматизації;
Інститут інформатики і вимірювань у фізиці, хімії;
Інститут менеджменту та комерції і
Інженерна школа.
Також в університеті працює 111 дослідних лабораторій, задіяно 2 200 професорів-дослідників.
Факультети
Факультет економіки, права та менеджменту
Факультет медицини
Факультет фармацевтики
Факультет наук
Факультет фізкультури і спорту
Декілька причин вступу в університет
-

Університет має широкий набір напрямків навчання, охоплює практично всі галузі
наукового знання (з нахилом науковим і медичним), наприклад, право, економіка і
управління (менеджмент), медицина, фармацевтика, науки тощо.
Цікаве, якісне і захопливе життя студентів.
Співробітництво з підприємствами.
Широка співпраця з іноземними університетами.
Використання в роботі найновіших технологій.
Стимулювання дослідницької практики впродовж багатьох років.

Знамениті професори, дослідники та випускники Університету:
Альбер Фер - французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 2007 році
П'єр Жиль де Жен - французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1991 році
Венделін Вернер - французький математик німецького походження, лауреат Філдсівської премії
2006 року
Лоран Лаффорг - французький математик, лауреат Філдсівської премії 2002
Нго Бао Тяу - в'єтнамсько-французький математик, лауреат Філдсівської премії 2010 року
Науково - навчальний підрозділ «Право, Економіка, Управління»
(факультет ім.. Жана Монне)
Кожного року факультет ім. Жана Монне приймає близько 6000 студентів. Цей факультет має на
меті підготовку студентів до будь-якої ситуації, яка може бути представлена нашим мінливим
суспільством як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях. Крім
конкретних життєво важливих знань з права, економіки і управління, студенти отримують
підготовку (через теоретичні курси-стажування, практичні заняття тощо), яка дає змогу швидше і
легше адаптуватись в професійному житті.
Конференції, дебати, спортивні, культурні та соціальні заходи сприяють створенню атмосфери
відкритості також і для вивчення інших дисциплін (іноземних мов, інформатики тощо).
Підрозділи
Економіка - управління
Прикладна економіка
Підприємницьке право
Економіка-право ( L1, L2 прискорений)
Міжнародний менеджмент
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Економіка і математика
Економіка-право і мови
Контакти: Сильвія Кордебар sylvie.cordebard@u-psud.fr
- Сесиль Мосері L1/L2 Orsay: 01 69 15 46 06
- Сандрін Тейлор L3 Sceaux: 01 40 91 18 79
Право
Приватне право
Державне (публічне) право
Підприємницьке право
Право – мови
Наталі Жімар natalie.gimard@u-psud.fr
- педагогічний секретаріат L1/L2 Orsay: 01 69 15 46 05
- педагогічний секретаріат L3 Sceaux: 01 40 91 18 55 / 18 83
Державне управління
Наталі Жімар natalie.gimard@u-psud.fr 01 40 91 18 55 \ 18 83
Магістратура «Право, Економіка, Управління»
-

Нотаріальне право
Відповідальний – David Bakouche,
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71

-

Правознавство в міжнародній та європейській діяльності
Відповідальний - Daniel Dormoy
Державне право щодо міжнародної і європейської діяльності
Підприємництво і право Європейського союзу
Право в галузі космічної діяльності і телекомунікацій
Додаткові компетенції в управлінні організаціями
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71

-

Право у сферах інновацій, комунікацій та культури
Відповідальні: Alexandra Bensamoun, Pierre Sirnelli
Право стосовно історичної спадщини
Право у сфері технічних інновацій
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71

-

Ділове і фінансове право
Відповідальна: Veronique Magnier
Право у сфері міжнародних відносин
Право у фінансів
Юрист у сфері франко-англійських відносин
Додаткові компетенції в управлінні організаціями
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71

-

Менеджмент (різні підрозділи)
Відповідальний: Serge Perrot
Контакти: Sylvie Cordebard 01 40 91 17 62, 01 40 91 18 79

-

Соціальне право
Відповідальний: Eric Hirsoux
Право і практика у сфері трудових відносин
Додаткові компетенції в управлінні організаціями
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71
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-

Загальне державне право і бізнес
Відповідальний: Martin Collet
Поглиблене державне право
Підприємства і державні служби
Контакти: Maryse Fourmy, 01 40 91 17 71
Докторантура

Докторська підготовка здійснюється в рамках Докторських шкіл (підрозділи університету)
http://www.u-psud.fr/fr/la_recherche/ecoles_doctorales.html
Докторська школа «Юридичні, Економічні науки та Управління»
http://ecoles.jm.u-psud.fr/

Міжнародне співробітництво
Університет Париж-Сюд 11 проводить політику відкритості стосовно співпраці з іноземними
навчальними закладами, не тільки, щоб покращити мобільність своїх студентів, але також відкривши свої двері для студентів, що бажають навчатися у Франції. Так, в 2009-2010 роках
Університет привітав у своїх стінах майже 4500 студентів з більш ніж 125 країн.
Прийом іноземних студентів здійснюється, як правило, на декількох рівнях:
- прийом студентів через програми міжнародного обміну (SOCRATES, ERASMUS, CREPUQ,
MICEFA, TASSEP)
- двосторонні програми співпраці.
Детальніше - http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/echanges_internationaux.html
Що стосується програм по обміну, прийом студентів до складових частин Університету (UFR,
IUT, Polytech Paris-Sud) здійснюється відповідальними різних підрозділів.
З іншого боку, Будинок Навчання (La Maison des Etudes) організовано для всіх студентів
іноземного походження (поза межами Європейського Союзу) для допомоги їм в отриманні виду на
проживання.
Університет також запровадив систему стипендій (les bourses d`accueil), призначену для тих
студентів, які прибувають, щоб приєднатись до другого курсу Master 2. Кандидатів спершу
обирають в їхній країні походження і пропонують відповідальні відповідних підрозділів. Потім
здійснюється остаточний вибір Комісією з Міжнародних відносин Університету.

Практична інформація:
Житло: студенти-іноземці, котрі прибувають в рамках програм по обміну, можуть
користуватись університетським житлом (з цього питання необхідно звернутись до Дирекції з
міжнародних відносин (La Direction des Relations Internationales).
Звернення за видом на проживання: університет також допомагає отримати вид на проживання
(звертатись в Будинок Навчання (La Maison des Etudes)
Навчання має 3 ступені: Бакалавр – Магістр - Доктор
Ця система, спільна для всіх університетах Європи, була створена для
- полегшення мобільності студентів.
- забезпечення кращого сприйняття кваліфікації на ринку праці.
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Дистанційне навчання (CANEGE EAD). Пропонується також при навчанні економіки і управління
та на першому курсі магістратури (M1).
Служби працевлаштування
На базі Будинку Навчання (La Maison des Etudes) існує служба працевлаштування, місією якої є
допомога студентам всіх структурних підрозділів Університету при працевлаштуванні. Існує
декілька спеціалізованих відділів, які займаються допомогою щодо працевлаштування на різних
етапах. Загалом, студенти отримують змогу користуватись персоналізованим супроводженням і
практичними порадами та допомогою (рекомендаційні листи в тому числі), отримують
методологічні поради щодо пошуку місць для стажування та працевлаштування, а також –
допомогу при спілкуванні з підприємством та наданні документації.
Також в рамках відносин з іноземними студентами і навчальними закладами було створено
спеціальний механізм (AMIE), що сприяє фінансуванню навчання іноземних студентів.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби працевлаштування є сприяння і допомога
докторантам. Завданням служби також є підтримання зв’язку з підприємствами.
Університет проводить спеціалізовані програми у рамках фінансової і соціальної підтримки
студентів.
Контакти:
Адреса
буд. 300 – 91405 Orsay cedex
телефон: 01 69 74 06
факс: 0169156103
інтернет-сайт http://www.u-psud.fr/fr/index.html
Факультет Права, Економіки та Управління
Декан: Жером Фромажо (Jerome Fromageau)
54, boulevard desgranges
92331 Sceaux sedex
Телефон: 01 40 91 17 00
Факс 01 40 91 18 03
doyen.droit-eco-gestion@u-psud.fr
Дирекція міжнародних відносин і співпраці
Директор: Елена Секареллі (Elena Ceccarelli)
буд. 407, 91405 Orsay cedex
телефон: 01 69 15 30 86
факс: 01 69 15 30 92
http://www.u-psud.fr/relations_internationales
Факультет Права, Економіки і Управліня
Відповідальна за міжнародні відносини: Марі-Жозік Робіяр (Marie-Josik Robillard)
Телефон: 01 40 91 17 83
Факс: 01 40 91 17 15
mariejosik.robillard@u-psud.fr
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8. Університет Париж-Норд 13
www.univ-paris13.fr

Загальна інформація:
Університет Париж-Норд 13 – це мультидисциплінарний університет, створений 40 років тому.
5 навчально-дослідницьких підрозділів (факультетів), 4 інститути пропонують дипломи з
економічних, гуманітарних, юридичних, політичних та точних наук.
21 698 студентів, 1238 викладачів, 702 працівники адміністративного персоналу.
29 дослідницьких центра об’єднані у 2 докторських напрямки.
Бюджет 2009 – 62 284 000 євро

Органи управління університетом
o
o
o
o

Президент
Адміністративна рада
Наукова рада
Рада з питань навчання та університетського життя

Відділ міжнародних зв’язків
www.univ-paris13.fr
sec-bri@ univ-paris13.fr
Університет Париж-Норд 13 бере участь у програмах обміну, які дають можливість вчитись за
кордоном протягом навчального року.
Програми обміну
В рамках програми «Навчання протягом життя» (LLP)
o ERASMUS
o CREPUQ (для університетів Квебеку)
Програми університетського обміну Франція – США (MICEFA)
Відділ працевлаштування випускників активно співпрацює з роботодавцями

Навчання в університеті:
Бакалаврат – 3 роки (6 семестрів, 180 ECTS)
Магістратура – 2 роки (4 семестри, 120 ECTS), професійна або дослідницька
Докторантура – 3 роки (6 семестрів, 180 ECTS)
5 навчально-дослідницьких підрозділів (факультетів):
o Право, політичні та соціальні науки
o Мови, гуманітарні науки
o Комунікація
o Економіка та управління
o Охорона здоров*я, медицина, біологія людини
3 технологічних інститути
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Інститут Галілея (точні та інженерні науки)

Магістерські програми
o Право:
Європейське та міжнародне право
Право в галузі нерухомості
Комерційне право
Державне право
Соціальне право та соціальні стосунки на підприємстві
o Економіка, управління:
Інновації, економіка та фінанси підприємства
Міжнародна економіка і фінанси
Банки та страхування
Управління підприємствами та організаціями
o Комунікація
Комунікація на підприємстві
Комунікація та людські ресурси

Докторські програми
Напрямок: Охорона здоров*я
Напрямок: Гуманітарні науки, мови, соціологія
Напрямок: Право, політичні та соціальні науки
- Приватне право
- Публічне право
- Історія права
- Політичні науки
- Політична соціологія
Напрямок: Комунікація
Напрямок: Економіка та управління
В рамках своєї наукової політики Університет сприяє міждисциплінарним дослідженням.
В Університеті навчаються близько 500 докторантів.
Дослідження та докторські програми координує Бюро досліджень та докторських програм (BRED
adm-bred@univ-paris13.fr ) під керівництвом віце-президента Наукової Ради.

Контакт: Мішель Ру, Директор Інституту Галілея
michel.roux@univ-paris13.fr

9. Університет Париж-Ест Марн-ля-Валле
www.univ-mlv.fr

Загальна інформація:
Університет Париж-Ест Марн-ля-Валле – це молодий університет, створений у 1991 році.
В його складі працює 8 навчально-дослідницьких підрозділів, 5 інститутів, один з яких –
технологічний інститут.
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11 000 студентів, більше 400 викладачів та викладачів-дослідників, 250 чоловік адміністративного
персоналу.
17 дослідницьких центрів, 6 напрямків докторантури.
Співробітництво з більш ніж 100 закордонними університетами.
Відділ міжнародних зв’язків

01 60 95 70 18/70 25

Структура університету
8 навчально-дослідницьких підрозділів:
o Інженерний
o Мови та цивілізації
o Література, мистецтво, комунікація та технології
o Математика
o Науки економіки та управління
o Науки гуманітарні та суспільні
o Науки природничі
o Фізичне виховання та спорт
5 інститутів:
o Інститут електроніки та інформатики
o Інститут розробки та організації обслуговування
o Інститут прикладних наук
o Інститут урбанізму
o Інститут технологічний

Навчання в університеті:
Бакалаврат – 3 роки
Магістратура – 2 роки
Докторантура – 3 роки

Магістерські програми
Право, економіка, управління:
o Економічна експертиза
- Зайнятості та компетенцій
- Розвитку та менеджменту міжнародних проектів
o Менеджмент
- Облік, контроль та аудит
- Інновації, дизайн, люкс
- Маркетинг та надання послуг
- Менеджмент та послуги в галузі нерухомості
- Менеджмент, послуги та технології інформації та комунікації
- Управління та розвиток шкільних установ
- Управління людськими ресурсами та міжнародна мобільність
o Менеджмент туризму
o Менеджмент закладів соціального захисту та охорони здоров*я
o Менеджмент якості та безпеки довкілля
Гуманітарні та соціальні науки
o Соціологія підприємств та інновацій
o Інформація та комунікація
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-

Культура та професії web
Економічний інтелект та аналіз ризиків
Нематеріальна власність, науково-технічна та економічна інформація

Напрямки докторантури:
o
o
o
o
o
o

Наука, техніка, довкілля
Місто, транспорт та території
Життя та здоров*я
Культура та суспільство
Математика
Організації, ринки, установи

ІІ. Приватні вищі школи
1. Торгівельно-промислова Палата Парижу (ССІР)
www.campus.ccip.fr
Міжнародні відносини – освіта, дослідження та тренінги
Метою організації є створення, розробка, впровадження та підтримка міжнародних програм у
даній сфері. Організація має багатий досвід та допомагає французьким компаніям за кордоном
залишатися ефективними. На сьогоднішній день вона є активною у країнах: Алжир, Лівія,
Південна Африка, Китай, В’єтнам, Японія та Росія.
Контакти: Guilhene Maratier-Declety
Tel: +331 49 54 28 46
Gmaratier-declety@ccip.fr

HEC Paris
www.hec.fr
Визнана першою бізнес-школою у Європі HEC Paris була першою у Франції, якa отримала
міжнародну сертифікацію. Програми: Магістр економіки, спеціалізовані магістерські програми,
МВА, докторантура.
Tel: +331 39 67 70 00

ESCP Europe
www.escpeurope.eu
Перша європейська бізнес-школа розташована у 5 містах: Париж, Лондон, Берлін, Мадрид та
Турин. Щороку тут навчається 4000 студентів 90 національностей та стільки ж керівників вищих
рівнів. Програми: Магістр менеджменту, спеціалізовані програми магістратури, магістр
європейського бізнесу, європейський МВА, докторантура, освіта для вищих управлінців.
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Advancia
www.advancia.fr
Даний навчальний заклад розрахований на студентів, майбутніх та молодих менеджерів, а також
керівників компаній у сфері підприємництва. Програми: бакалавр (3 роки), магістр (5 років),
спеціалізовані магістерські програми (дистанційна форма).
Контакти: Emmanuelle Khvatov ekhvatov@advancia-negocia.fr

Negocia
www.negocia.fr
Даний навчальний заклад орієнтований на підготовку експертів у сфері бізнесу, продажу та
перемов. Програми: бакалавр (3 роки), магістр (5 років)
Контакти: Emmanuelle Khvatov ekhvatov@advancia-negocia.fr

ESIEE management
www.esiee-management.fr
Учбовий заклад спеціалізується на менеджменті технологічний змін. Університет відповідає на
попит багатьох компаній у фахівцях, що мають як управлінські, так і технічні навички. Програми:
магістр менеджменту, магістр менеджменту інформаційних систем.
Контакти: +33 1 45 92 65 00

ESIEE engineering
www.esiee.fr
З 1904 року метою школи було навчання інженерних кадрів для роботи в галузі електроніки, ІТ,
телекоммунікацій.
Школа акредитована Комісією Інженерних Дипломів (СТІ)

TECOMAH
www.tecomah.fr
Заклад спеціалізується на наступних сферах: сталий розвиток, ландшафтний дизайн, управління
системами водопостачання та продажем у сфері агро бізнесу. Пропонується близько 30 різних
програм різних рівнів та форм навчання.
Контакти: +33 1 39 67 12 00

2. МВА Інститут
Паризька Міжнародна Бізнес Школа
mba-institute.com

INSEEC – Інститут вищої освіти в галузі економіки та комерції*
За 5 років навчання - Магістр ІІ/МВА в американських університетах, акредитованих
AACSB
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За 4 роки навчання – Північно Американський ВВА
За 3 роки навчання – Європейський Бакалавр
Європейський Бакалавр (3 роки навчання + 2 роки на вибір)
Міжнародна освіта на рівні Магістра спеціалізаціі групи INSEEC
1 – 3 роки Європейський Бакалавр (180 кредитів)
4-й рік – Магістр І (початок занять в жовтні або лютому / Париж, Ліон або Бордо)
Базові курси: бюджетний менеджмент, бізнес-план та створення підприємства,
геополітика, менеджмент та лідерство, стратегія підприємства, маркетинг, переговори,
англійська мова, інформатика
Спеціалізовані курси: управління, фінанси, право, податки, людські ресурси, стратегія,
охорона здоров’я, маркетинг, міжнародна комунікація
Стажування 5-6 місяців
5-й рік – Магістр ІІ (300 кредитів за 2 роки)
Спеціалізація в галузях: управління/фінанси, маркетинг та комунікація, менеджмент та
стратегія, або міжнародний рівень (програми на двох мовах або іноземними мовами.
Графік навчання: 2 дні на підприємстві / 3 дні в школі
Довгострокове стажування
Кампуси в Парижі та Лондоні
*INSEEC – Інститут вищої освіти в галузі економіки та комерції
Міжнародна Група навчальних закладів створена в 1975 році
35 років досвіду вищого навчання в галузях менеджменту та комунікації
5 кампусів (Париж, Ліон, Бордо, Лондон, Монако)
12 шкіл у Франції
Представництво в Китаї
1 дослідницька лабораторія
11 000 студентів
450 викладачів та професіоналів
10 000 підприємств-партнерів французьких та міжнародних
200 міжнародних договорів з університетами та закордонними школами
55 оговорів подвійного дипломування (МВА та MSc)

3.ECE – Європейська Школа Комерції
Бордо – Ліон - Лондон
ece-france.com

INSEEC – Інститут вищої освіти в галузі економіки та комерції*
o 4 роки навчання (диплом визнається державою)
o 5-й рік – Магістр ІІ або МВА
o 4 періоди стажування на підприємстві (13 – 24 місяці мінімум) з яких 2
обов’язкових за кордоном (на 1 курсі – 1 місяць в секторі продаж, на 2 курсі – 3
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місяці за кордоном, на 4 курсі – 3 або 4 місяці в секторі управління або імпортуєкспорту, на 4 курсі – 5 або 6 місяців професійного стажування, яке часто
супроводжується написанням прикладного дослідження)
практика 2 – 3 іноземних мов (підготовка TOEFL/TOEIC)
обов’язковий академічний семестр в одному з 130 університетів партнерів у 34
країнах
прагматичне інтерактивне навчання, робота в групах, проект створення
підприємства
велика міжнародна освітня група

На 5 курсі студенти можуть вибрати Програму Магістр ІІ або МВА з 27 запропонованих
програм:
- Біржа, трейдінг, управління активами
- Фінанси підприємства
- Банки та страхування
- Управління майном
- Аудит та контроль управління
- Податки, господарське право
- Бізнес, менеджмент та стратегія
- Комерція та менеджмент проектів
- Нерухомість
- Менеджмент закладів охорони здоров’я
- Управління людськими ресурсами та зв’язки з громадськістю (3 спеціальності)
- Комунікація та реклама (5спеціальностей)
- Маркетинг, комунікація та комерційні стратегії (4 спеціальності)
- Менеджмент, виробництво та просування медіа
- Туризм, дозвілля та маркетинг послуг
- Менеджмент культурної та артистичної діяльності
- Менеджмент довгострокового розвитку

-

Міжнародні програми
Менеджмент та міжнародна торгівля (французька/англійська)
МВА Азія (французька/англійська)
МВА Європа (англійська)
Міжнародні закупки та логістика
Маркетинг та менеджмент виноробства (англійська)
МВА Латинська Америка
Люкс Бренд Менеджмент, Продукти та алкоголь (англійська)
МВА Середній Схід
МВА Східна Європа
МВА Африка

*INSEEC – Інститут вищої освіти в галузі економіки та комерції
Міжнародна Група навчальних закладів створена в 1975 році
35 років досвіду вищого навчання в галузях менеджменту та комунікації
5 кампусів (Париж, Ліон, Бордо, Лондон, Монако)
12 шкіл у Франції
Представництво в Китаї
1 дослідницька лабораторія
11000 студентів
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450 викладачів та професіоналів
10000 підприємств-партнерів французьких та міжнародних
200 міжнародних договорів з університетами та закордонними школами
55 оговорів подвійного дипломування (МВА та MSc)

4.Essca – вища школа менеджменту
www.essca.fr
100 років досвіду
110 університетів партнерів у 40 країнах світу
Заклади школи розташовані у Анжері, Парижі, Будапешті та Шанхаї
Програма Магістр Вищої Школи затверджена Міністерством Вищої Освіти та Досліджень
Наукові дослідження за 4 напрямками:
- Економіка соціальна та солідарна
- Інновації в галузі стратегії та підприємництва
- Європейська інтеграція
- Рітейлінг
3+2 міжнародний педагогічний формат
Перший цикл(3роки) – базова підготовка
Магістерські програми (2 роки) – спеціалізація та початок кар’єри
Викладання французькою та англійською мовами(залежить від обраної програми)
М1: експертиза-маркетинг/фінансовий менеджмент/аудит експертиза 1/менеджмент
М2: маркетинг виробів широкого вжитку/менеджмент комунікації на підприємстві/закупки та
логістика/маркетинг послуг та менеджмент прибутку/вебмаркетинг;
Банки та управління ризиками/корпоративні фінанси/аудит експертиза 2/ фінансові ринки:
Організація, розвиток та управління підприємствами соціальної та солідарної економіки/
підприємництво/людські ресурси/менеджмент автомобільних шляхів/створення та менеджмент
проектів.
МВА у партнерстві з університетом Шербрук (Квебек)
Стажування на підприємстві з першого року навчання
Стажування за кордоном починаючи з третього року навчання
59% випускників знайшли роботу до закінчення навчання
96% працевлаштувались протягом 4 місяців після закінчення навчання
Вступ на перший курс (після закінчення середньої школи) – конкурс за результатами іспитів (4
письмових та 4 усних іспитів), 430 місць у 2011р.
Вступ у магістратуру за результатами письмових та усних іспитів, для іноземних резидентів з
дипломом бакалавра - інший шлях вступу, детальна інформація та запис (до 5 червня 2011р) на
www.essca.fr
Carole Chaplais 02 41 73 47 47 carole.chaplais@essca.fr
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5.ISG – Вищий Інститут Управління
www.isg.fr
Існує з 1967р.
1982р. – відкрито відділення в Токіо
1984р. - відкрито відділення в Нью-Йорку
64 університетів партнерів у 30 країнах світу
Партнер в Україні – Інститут державного та місцевого управління
Диплом визнається державою
З 2009р. видає диплом рівня Магістра за 3 роки
4 базових принципи роботи закладу:
Бажання підприємництва
Креативність на 360*
Відкритість світу
Довіра до себе та до інших
Середній термін працевлаштування випускників – 2 місяці
3 програми: Національна, Мультинаціональна та Латино-Європейська (представлені семестрові
програми )
Наукові дослідження організовані в рамках міждисциплінарної групи. Мета – не лише наукові
дослідження, але також розвиток педагогічних інновацій.
Вступ на перший курс (після двох років навчання у внз) – конкурс за результатами іспитів (2
письмових та 3 усних іспита)
Інші курси ISG:
Підготовчий цикл 2 роки
1 рік початкового навчання менеджменту
Цикл прискореного менеджменту
Цикл спеціалізованого менеджменту
Англомовний цикл
МВА спеціалізований
www.isg.fr
marion.maury@isg.fr
Emmanuelle Revelut – 01 56 26 26 21 vae@isg.fr

6.ISTEC Париж – Вища школа Комерції та маркетингу
www.istec.fr
info@istec.fr
Школа заснована у 1961 році.
Диплом Магістра затверджений Міністерством Вищої Освіти та Досліджень.
Основні напрямки: маркетинг/комерція та менеджмент підприємств, до них
застосовується міжнародний та інтеркультурний підхід.
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Курс навчання складається з двох циклів: Бакалавр – 3 роки (180 кредитів ECTS) та
Магістр – 2 роки (120 кредитів ECTS).
Напрямки навчання:
- Маркетинг, продаж товарів та послуг
- Міжнародний розвиток ринків
- Управління проектом, керівництво групами, комунікація
- Управління та фінанси
- Право та економічне середовище
- Математика та статистика в контексті маркетингу та прийняття рішень
- Нові технології інформації та комунікації
- Іноземні мови та культури
- Загальна культура та особистий розвиток
Перший цикл – базова підготовка.
На 4 та 5 роках навчання студенти вибирають напрямок спеціалізації:
Маркетинг:
o Операційний маркетинг, Комунікація на підприємстві
o Маркетинг Бізнес до Бізнесу
o Маркетинг та Менеджмент організації подій
o Міжнародний маркетинг виробів категорії Люкс
Міжнародний розвиток ринків, підприємництво:
o Міжнародний розвиток підприємства, відкриття ринків
o Розвиток діяльності, підприємництво та створення підприємства
o Комерційні переговори, ведення міжнародних проектів
o Довгостроковий розвиток
Практичні роботи студентів:
- Дослідження сектору – на 1 курсі
- Дослідження ринку – на 2 курсі
- Маркетингове дослідження – на 3 курсі
- Індивідуальний проект на 4 курсі
- Дослідницька робота – на 4 та 5 курсі
Стажування на підприємстві:
1 курс: 2 тижні мінімум роботи продавцем; 2-3 місяці стажування на підприємстві
2 курс: 2 тижні мінімум роботи продавцем; 2-3 місяці стажування в інтеркультурному
контексті
3 курс: 3 місяці стажування в європейському контексті
4 курс: 2-4 стажування в міжнародному контексті
5 курс: 4-6 місяців роботи на підприємстві
На 4 та 5 курсах студенти можуть вчитися, працюючи на підприємстві.
Студенти вивчають обов’язково 2 іноземні мови, за бажанням – третю.
Стажування може відбуватись за кордоном.
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Школа має договори партнерства з навчальними закладами у всьому світі. Завдяки цьому
студенти мають можливість 3-й та 8-й семестри навчатись за кордоном.
Школа пропонує спеціалізовані програми МВА після третього курсу:
o Міжнародна індустрія товарів категорії Люкс
o Маркетинг та Менеджмент організації подій
Вступ на 1, 2, 3 або 4 курс – конкурс за результатами усних та письмових іспитів.
Відповідальна за зв’язки з підприємствами та партнерами
Марі-Лоранс Дютартр (Marie-Laurence Dutartre) ml.dutartre@istec.fr

7.IESEG – Школа менеджменту
www.ieseg.fr
ieseg@ieseg.fr
Школа заснована при Католицькому Університеті міста Лілль більше 40 років тому.
Кампуси в Ліллі та в Парижі
Диплом Магістра затверджений Міністерством Вищої Освіти та Досліджень.
Курс навчання складається з двох циклів: Бакалавр – 3 роки та Магістр – 2 роки.
Можливість навчання англійською мовою.
Перший цикл – базова підготовка.
За програмою Магістр студенти вибирають напрямок спеціалізації:
o Аудит/контроль
o Фінанси
o Загальний менеджмент
o Операційний менеджмент
o Менеджмент людських ресурсів
o Менеджмент інформаційних систем
o Маркетинг
o Міжнародні переговори та менеджмент продаж
З першого по п’ятий курс студенти досліджують роботу підприємств: вивчення ринку,
діагностика управління виробництвом, проблематика управління людськими ресурсами. В
навчальному процесі використовуються рольові ігри.
4 стажування на підприємстві протягом навчання: «робітник/службовець», «продавецьконсультант», «операційний працівник», «керівник-стажист».
На 4 та 5 курсах студенти можуть вчитися, працюючи на підприємстві (напрямки Аудит,
Контроль управління, Фінанси підприємства).
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Школа має договори партнерства з 155 університетами в 44 країнах світу.
З 2-го курсу студенти можуть періодично навчатись та проходити стажування за
кордоном.
Студенти, які на п’ятому курсі навчаються за кордоном, можуть окрім диплома школи,
отримати диплом Магістра або МВА того закладу, де вони вчаться.
Вступ на 1, 3 або 4 курс – конкурс за результатами усних та письмових іспитів.

8.ЕВS ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА
www.ebs-paris.com
contact@ebs-paris.com
Париж Лондон Мадрид Мюнхен Дортмунд Рига Калінінград
Мультикультурна школа
2 іноземні мови
3-й рік навчання обов’язково проходить за кордоном
На 5-му році студенти мають можливість навчатись або стажуватись протягом 1 семестру
за кордоном
Професійні галузі:
- Менеджмент міжнародної економічної діяльності
- Управління та фінанси
- Маркетинг та комунікація
- Менеджмент людських ресурсів
- Підприємництво та менеджмент
Вступ на 1-й, 3-й рік та на Магістр І:
Конкурс за результатами усних та письмових іспитів

9.ЕSIAE МІЖНАРОДНА ВИЩА ШКОЛА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
www.esiae.fr
Створена у 1978 році
Париж
Рівні: Бакалавр, Магістр
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5 – 6 семестрів за кордоном : навчання та стажування в навчальних закладах-партнерах
(Університетах та Вищих школах) в Великобританії, Німеччині, Ірландії, Угорщині,
Фінляндії, Канаді, Австралії, США
Магістр І : 1-й семестр – стажування за кордоном, 2–й семестр – в Парижі, навчання
англійською мовою в складі міжнародної групи студентів, які приїхали до Франції, щоб
отримати МВА. Навчання спрямоване на вдосконалення дисциплін, що стосуються
управління підприємством.
Магістр ІІ : 5-й рік – навчання в Європі, Канаді, Австралії або США з метою отримання
диплому Магістра/МВА університета-партнера
Вступ до ESIAE:
Конкурс за результатами вивчення документів претендента, а також усних та письмових
іспитів.
Міжнародні зв’язки: Амелін Вангавер (Ameline Vangaver)
a.vangaver@groupesa-paris/com

ІІІ. ДОДАТОК
Рейтинг SMBG 2010 найкращих магістерських программ Франції
по спеціальностям:
Le classement SMBG 2010 des
meilleurs masters Marketing

Рейтинг найкращих магістерських
програм з маркетингу

1. ESCP Europe - MS Marketing et
Communication

ESCP Europe – Магістерська програма з
маркетингу та комунікації.
ESCP Europe – бізнес школа, яка базується
на п’яти навчальних закладах в Парижі,
Лондоні, Мадриді, Берліні та Туріні.
http://www.escpeurope.eu/campus/escpeurope-campus-paris/
EMLYON Business School – магістерська
програма «Міжнародні стратегії та
індустріальний маркетинг».
Бізнес школа знаходиться в Ліоні та має
широкий вибір магістерських програм.
http://www.em-lyon.com/
ESSEC – Магістерська програма
«Менеджмент маркетингу». Школа
знаходиться в Парижі.
http://www.essec.edu/

2. EMLYON Business School - MS Stratégie
Internationale et Marketing Industriel

3. ESSEC - MS Marketing Management
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4. HEC - MS Intelligence marketing

5. Université Paris Dauphine - Master
Marketing

HEC – Магістерська програма з Маркетингу
(«розумного»).
Школа знаходиться в Парижі. Financial
times в 2010 році назвав HEC найкращою
бізнес школою в Європі.
http://www.hec.edu/
Університет Dauphine, Париж –
Магістерська програма «Маркетинг»
www.dauphine.fr/

6. IAE de Paris - Master Marketing et
pratiques commerciales (Institut
d'Administration
des Entreprises de Paris)

7. Rouen Business School & Reims
Management School - Master Spécialisé
Etudes et Décision Marketing

Institut d'Administration des Entreprises de
Paris (ІАЕ) – Паризький Інститут
Адміністрування підприємств (при
університеті Париж 1) - Магістерська
програма «Маркетинг та торгівельна
практика»
http://iae.univ-paris1.fr/
Бізнес школа Руана та школа менеджменту
Реймса – магістерська програма
«Дослідження та прийняття рішень в
маркетингу». Ці дві школи є партнерами та
пропонують спільну програму.
www.reims-ms.fr

8. Groupe ESC Toulouse - MS Marketing
Management & Communication (M2C)

http://www.rouenbs.fr
Groupe ESC Toulouse, Бізнес школа в Тулузі
– магістерська програма «Менеджмент та
комунікація».
www.esc-toulouse.fr/

9. IAE Gustave Eiffel/Université Paris Est
Créteil - Master Marketing Chef de Produits

10. ISC Paris - MBA Marketing stratégie

IAE Інститут Адміністрування підприємств
ім. Гюстава Ейфеля (при університеті
Париж Ест Кретей) магістерська програма
«Маркетинг Керівник групи продукції)»
www.iae.u-pec.fr/
Школа комерції ISC Paris – MBA

Стратегічний маркетинг
www.iscparis.com

Le classement SMBG 2010 des
meilleurs masters Commerce
International

Рейтинг найкращих магістерських
програм з Міжнародної торгівлі

1. BEM Bordeaux Management School MAC MSc in International Business

Міжнародна школа менеджменту в Бордо –
Магістерські програми з «Міжнародного
бізнесу».
www.bem.edu/

2. Université Panthéon-ASSAS - Master 2
Professionnel Commerce et Management
International

Університет Париж 2 Пантеон – Ассас Магістерська програма (2-й рік) «Торгівля
та міжнародний менеджмент»
www.u-paris2.fr/
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3. ESG - MBA spécialisé en Commerce
international

ESG - Школа менеджменту та комерції в
Парижі – МВА з «Міжнародної торгівлі»
www.esg.fr/

4. INSEEC - Management et commerce
international

INSEEC - Вища школа комерції, Париж –
«Менеджмент та міжнародна торгівля»
www.inseec-france.com

5. SKEMA Business School - MSc
International Business

Бізнес школа SKEMA – Магістерські
програми з «Міжнародного бізнесу».
Об*єднує три школи у Франції (Париж,
Ліль, Ніцца), школу в Китаї та в США.
www.skema.edu /

6. Audencia Nantes - MS Management et
Compétences Internationales

Audencia - Школа менеджменту в Нанті –
Магістерські програми «Менеджмент та
міжнародні компетенції».
www.audencia.com/

7. Euromed Management - Euromed M.Sc. in
Management Maritime, Transport
International et Logistique

Euromed - Бізнес школа в Марселі –
Магістерські програми «Морський
менеджмент, міжнародний транспорт та
логістика».
www.euromed-marseille.com/

8. INALCO CPEI - Master Métiers de
l’International spécialité Commerce
International

9. ESM-A - Stratégie Internationale
10. ISCID - Master Achat et Négoce
International

INALCO (Institut National des Langues et
Civilisations Orientiales) – Національний
інститут лінгвістики та східних культур,
Магістерська програма «Міжнародна
торгівля»
www.inalco.fr/
ESM-A - Школа менеджменту (Париж) –
«Міжнародна стратегія»
www.esm-a.eu
ISCID - Вища школа міжнародної торгівлі –
Магістерська програма «Міжнародні
закупівлі та переговори»
www.iscid.com

Le classement SMBG 2010 des meilleurs
masters Droit des Affaires

Рейтинг найкращих магістерських
програм з Господарського Права

1. Université Panthéon ASSAS - Magistère
Juriste d’Affaires DJCE

Університет Париж 2 Пантеон-Ассас –
Магістр господарського права
www.u-paris2.fr/

2. Université Panthéon ASSAS - Master
professionnel Droit des Affaires et Fiscalité

Університет Париж 2 Пантеон-Ассас –
Магістр(професійний) господарського
права та оподаткування
www.u-paris2.fr/

3. Université de Nancy 2 - Master 2
professionnel Droit de l’Entreprise et des
Affaires (DJCE)

Університет Нансі 2 –
Магістр(професійний) господарського та
підприємницького права (2-й рік)
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4. Université Panthéon-ASSAS - Master 2
Recherche Droit des affaires

Університет Париж 2 Пантеон-Ассас –
Магістр(дослідницький) господарського
права (2-й рік)
www.u-paris2.fr/

5. Université Paris-Dauphine - Master 2
Professionnel Droit des Affaires

Університет Париж Дофін –
Магістр(професійний) господарського
права (2-й рік)
www.dauphine.fr/

6. Université Aix-Marseille III - Master
professionnel Droit et Fiscalité de l’Entreprise
7. Université Panthéon-ASSAS - Master 2
Droit Bancaire et Financier

Університет Єкс-Марсель ІІІ –
Магістр(професійний) підприємницького
права та оподаткування
Університет Париж 2 Пантеон-Ассас –
Магістр банківського та фінансового
права(2-й рік)
www.u-paris2.fr/

8. Université Paris Sud Faculté Jean Monnet Master 2 Juriste d’Affaires

Університет Париж Сюд Факультет Жан
Монне – Магістр господарського права (2-й
рік)

9. Université Montpellier 1 - Master 2 Mention
Droit de l’entreprise Spécialité Droit des
affaires

Університет Монпельє 1Париж Сюд
Факультет Жан Монне – Магістр
господарського права (2-й рік)

10. Université d’Orléans - Master Droit des
affaires et fiscalité

Університет Орлеана – Магістр
підприємницького права та оподаткування

Le classement SMBG 2010 des
meilleurs masters Management
Général de l’Organisation

Рейтинг найкращих магістерських
програм з Загального менеджменту
організації

1. Université Paris-Dauphine - Master
Politique Générale et Stratégie des
Organisations

Університет Париж Дофін – Магістр
Загальна політика та стратегія організацій

2. IAE Aix en Provence - Master Management
Général

IAE Інститут Адміністрування підприємств
Єкс-ан-Прованс - Магістр Загального
менеджменту
IAE Інститут Адміністрування підприємств
Ліон - Магістр МАЕ Менеджменту та
адміністрування підприємств
ESG - Школа менеджменту та комерції в
Парижі – МВА спеціалізоване Управління
підприємствами

3. IAE LYON - Master MAE Management et
Administration des Entreprises
4. ESG - MBA spécialisé en Gestion des
Entreprises

www.dauphine.fr/

www.esg.fr/
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5. IAE de Caen - Master Administration des
Entreprises
6. Euromed Management - Euromed M.Sc.
Management Financier & Organisationnel

IAE Інститут Адміністрування підприємств
Кан - Магістр Адміністрування
підприємств
Euromed - Бізнес школа в Марселі –
Магістр Фінансовий та організаційний
менеджмент
www.euromed-marseille.com/

7. CNAM IIM - Master en sciences de gestion,
mention management

CNAM IIM – Магістр управління та
менеджменту

8. Ecole de Management Strasbourg - Master 2
MAE Management Administration des
Entreprises, Cycle étudiant

Школа Менеджменту Страсбург – Магістр
МАЕ Менеджмент, Адміністрування
підприємств, студентський цикл

9. ISEAM - MSA 2 « Management
Opérationnel »

ISEAM - MSA 2 Операційний Менеджмент

10. IAE d’Orléans - Master « Administration
des Entreprises »

IAE Інститут Адміністрування підприємств
Орлеан - Магістр Адміністрування
підприємств
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