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Yoğun Fransızca kursu
AKADEMİK YIL BAŞLANGICI ÖNCESİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ FRANSIZCA KURSU – 1 HAFTA
Kurs tarihi:
Eylül başı.
Süre:
Haftada 25 saat.

Kurslar:
Tüm seviyelerde (A1-C1)
öğrenci sayısına bağlı olarak açılır.

Kursun içeriği:
•	Fransa’da lisans veya yüksek lisans
eğitimine hazırlık.
•	Poitiers’de öğrenci yaşamına
hazırlık.
•	Dil laboratuvarında çeşitli
çalışmalar.
•	Multimedya merkezine erişim.

POITIERS’DE FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE DİL KURSU – 2 HAFTA
Kurs tarihi:
Haziran-Temmuz.
Süre:
Haftada 30 saat ve kültürel
geziler.

Kurslar:
• A2 seviyesinden başlar.
• 18 yaş ve üstü.
• Diploma gerekmez.

Kursun içeriği:
•	Kültürel konuşmalar ve Fransızca
iletişim.
•	Sözel ifade becerisinde gelişim.
•	Poitiers ve çevresindeki kültürel
zenginliğin keşfi.

Ücretler ve kayıt için:
http://cfle.univ-poitiers.fr

Fransızca Çalışmaları Üniversite Diploması
Bu diplomalar, CFLE’de tam zamanlı kurslara katılmak isteyen herkese açıktır. Kurslar, dil becerilerini Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programı seviyelerine göre değerlendirir.
Bu diplomalar ADCUEFE tarafından tanınmaktadır. DUEF B2 ve daha üst seviyedeki diplomalar (belirli koşullarda),
Fransa’da bir üniversiteye kayıt hakkı sağlar.

MEVCUT DİL SEVİYELERİ
A1 Başlangıç
Fransızca öğrenmek isteyen herkes
içindir. Kurslar ikiye ayrılır: yazma ve
konuşma. Seviye belirleme sınavı ile
yerleştirme yapılır.
A2 Temel
A1 seviyesini başarıyla tamamlamış
öğrenciler içindir. Kurslar ikiye
ayrılır: yazma ve konuşma. Seviye
belirleme sınavı sonucu veya DUEF A1
diplomasına göre yerleştirme yapılır.
B1.1 Orta seviye öncesi
Orta seviye öğrenciler içindir. Kurslar
ikiye ayrılır: yazma ve konuşma. Seviye
belirleme sınavı sonucu veya DUEF A2
diplomasına göre yerleştirme yapılır.

B1.2 Orta seviye
Bir önceki seviyenin devamı olarak,
öğrenci Fransızca kültür dersleri ile
orta seviye Fransızca dil becerilerini
geliştirir. Seviye belirleme sınavı
sonucu veya DUEF B1.1 diplomasına
göre yerleştirme yapılır.
B2 İleri seviye
Bu düzeyde, kişi kendini net
ve güvenle ifade edebilir ve iyi
yapılandırılmış metinler yazabilir.
Seviye belirleme sınavı sonucu
veya DUEF B1.2 diplomasına göre
yerleştirme yapılır.

Ücretler ve kayıt için: http://cfle.univ-poitiers.fr

http://cfle.univ-poitiers.fr

C1 Üst ileri seviye
Bu kurs ileri düzey öğrencilere
yöneliktir. Kurs, Fransız dili, tarihi ve
seçmeli olarak kültür veya edebiyat
dersleri olmak üzere üç farklı ders
tipinden oluşur. Seviye belirleme
sınavı sonucu veya DUEF B2
diplomasına göre yerleştirme yapılır.
C2 Master
Bu kurs, dil ustalığı gelişmiş çok
ileri seviye öğrenciler içindir.
Dersler Fransız dili, tarihi ve seçmeli
olarak kültür veya edebiyattan
oluşmaktadır. Seviye belirleme sınavı
sonucu veya DUEF C1 diplomasına
göre yerleştirme yapılır.

TCF/DELF/DALF ve diğer kurslar
TCF (FRANSIZCA BiLGi TESTi)
TCF, France Education
International tarafından
geliştirilen, uluslararası bir
sertifikadır. TCF sertifikası,
Fransa’da bir üniversiteye veya
başka Fransız okullarına (mimarlık,

mühendislik vb) kayıt yaptırırken
talep edilebilir. Sınav, CFLE’de
yılda iki veya üç kez yapılır.

TCF hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.france-educationinternational.fr/hub/diplomes-tests
Kayıt için:
http://cfle.univ-poitiers.fr
Telefon: +33 5 49 45 32 95

DELF-DALF (FRANSIZCA DiL ÇALIŞMALARI DiPLOMASI)
DELF ve DALF, Fransız Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından,
yabancı öğrencilerin Fransızca dil
becerilerini belgelemek amacıyla
verilen resmi diplomalardır.

6 bağımsız diplomadan oluşur:
• DELF A1
• DELF A2
• DELF B1
• DELF B2
• DALF C1
• DALF C2

DELF ve DALF hakkında daha
fazla bilgi için:
http://www.delfdalf.fr
Kayıt için:
http://cfle.univ-poitiers.fr
Telefon: +33 5 49 45 32 95

DELF sınavı yılda iki veya üç kez,
DALF ise yılda bir kez yapılır.
Ayrıca CFLE, DELF B1 ve B2 sınavlarına hazırlık için yılda bir ya da iki kez yoğun Fransızca kursları düzenler.

YARI ZAMANLI KURSLAR
Poitiers Üniversitesi’ne kayıtlı
ve öğrenci kartı olan lisans veya
lisansüstü yabancı öğrenciler
için sunulan gündüz veya akşam
kurslarıdır.

Kayıt için:
CFLE A228 numaralı oda
(A koridoru, 2.kat)

Konaklama
KAMPÜS DIŞI KONAKLAMA

ÜNİVERSİTE YURTLARI

ODA PAYLAŞIMI

Öğrenciler, şehir merkezinde 300-400
Euro arasında değişen fiyatlarla oda
veya stüdyo kiralayabilirler. Bunun için
CRIJ’deki (Centre Regional Information
Jeunesse) listelere bakabilirler.
Adres: 45, place Charles de Gaulle
86000 Poitiers.
Telefon: + 33 5 49 60 68 68
www.jeuneapoitiers.fr

150 Euro’dan 250 Euro’ya kadar değişen
fiyatlarla.
Bilgi için: CROUS, Service Social Etudiant,
3 rue de la Devinière 86000 Poitiers.
www.crous-poitiers.fr

https://www.lokaviz.fr
www.appartager.com
www.recherche-colocation.com

İdari bilgiler
AVRUPA BİRLİĞİ VEYA AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU’NDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN
Vizeye ihtiyaci yoktur.

DİĞER ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER: UZUN SÜRELİ VİZE (VLS) ALMALARI
KANUNEN ZORUNLUDUR.
Uzun süreli vize (D tipi öğrenci
vizesi) almak için:
•	Web sitemizdeki ön kayıt formunu
doldurunuz.
•	Formu, ödemeyle (bir çek veya
online ödeme) birlikte son teslim
tarihinden önce gönderiniz.
•	Belgelerinizi aldıktan sonra, CFLE
size bir ödeme onayı, makbuz ve ön
kayıt sertifikası gönderecektir.
•	Ülkenizdeki Fransız Büyükelçiliği
vize alırken bu belgeyi (ön kayıt
sertifikası) isteyecektir.

ÖNEMLİ NOT:
Depozito, yalnızca Fransız
Büyükelçiliği tarafından verilmiş uzun
süreli vize red mektubunun ibraz
edilmesi koşuluyla, dosya ücreti ve
banka masrafları düşüldükten sonra
iade edilir.

Kayıt için:
http://cfle.univ-poitiers.fr

CFLE, bir kursa kayıt sayısının yetersiz olması durumunda, kursları iptal
etme hakkını saklı tutar.

Paris
Kampüs, olimpik yüzme havuzu, buz
pateni pisti, binicilik kulübü, çok sayıda tenis kortu gibi mükemmel sportif
tesislere sahiptir. Kampüs, şehir merkezine otobüsle birkaç dakika uzaklıkta yer alır. Poitiers’de üniversiteye ait 5
sosyo-kültürel merkez, biri üniversiteye
ait olmak üzere 19 sinema salonu bulunur. Poitiers-Paris arası hızlı trenle (TGV)
sadece 1,5 saat ve Poitiers-Bordeaux arası
2 saattir.

Poitiers

Bordeaux

Poitiers: Orta büyüklükte, öğrenciler
içinde ideal bir şehir
Poitiers, nüfusunun %25’ini oluşturan üniversite öğrencilerine
kucak açan, Fransa’nın orta batısında yer alan bir şehirdir.
Yüksek hızlı trenler (TGV) ile Paris, Bordeaux, Loire Vadisi
şatoları, Atlantik plajları sadece birkaç kilometre uzağında yer
alır. Outdoor sporları, doğal parkları sevenler için düzinelerce
parkı, 400 km’lik bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ideal bir ortam
sunar. 1431 yılından beri öğrenci ağırlayan Poitiers Üniversitesi’nde okuyan binlerce öğrenciden birisi olmak için bize katılın.
Poitiers, tüm Fransız şehirleri arasında en “öğrenci dostu” şehir
ünvanına sahiptir.
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