FRENCH EMBASSY IN POLAND

Regulamin dotyczący stypendiów rządu francuskiego (BGF)
Korzyści stypendium rządu francuskiego
Stypendyście rządu francuskiego podczas całego okresu trwania programu stypendialnego
przysługują następujące świadczenia:












Stypendium za każdy miesiąc spędzony we Francji:
o Master 2: 700€
o Doktorat: 1060€
o Pobyt badawczy: 1704€
Dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700€ na rozpoczęcie pobytu:
o przyznawane jest, jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące
o przelewane jest w pierwszych dniach pobytu na stypendium
o przekazywane jest przez Campus France Paris po otrzymaniu zaświadczenia z uczelni
(lub innego dokumentu wystawionego przez uczelnie przyjmującą) poświadczającego
okres studiów
Bezpłatne ubezpieczenie społeczne
a. Student ma obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia społecznego i dokonania
indywidualnie zapisu przez stronę http://www.etudiantetranger.ameli.fr.
Zapis dokonywany jest jednorazowo na cały okres pobytu we Francji.
b. Przed sfinalizowaniem zapisu na uczelnie, student ma obowiązek przystąpienia do
Contribution
Vie
Etudiante
et
Campus
(CVEC)
przez
stronę
www.messervices.etudiant.gouv.fr. Zapis wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 90€.
Opłaty dokonuje się indywidualnie i nie jest zwracana.
c. Student ma obowiązek przystąpienia do studenckiego ubezpieczenia społecznego.
Stypendyści rządu francuskiego zwolnieni są z opłat wpisowych na uczelnię. Opłaty wpisowe
na wybranej przez stypendystę uczelni zwracane są proporcjonalnie w stosunku do czasu
trwania stypendium i całego okresu programu studiów. Zwroty poniesionych opłat
realizowane są przez Campus France Paris po akceptacji przekazanego wcześniej do
Ambasady Francji w Polsce rozliczenia. W 2018 roku maksymalna kwota zwrotu kosztów z
tytułu wpisowego to 5000€.
Zakwaterowanie w akademiku może zostać zaproponowane stypendyście (który wyraził
zainteresowanie tą formą zamieszkania) przez Campus France Paris, pod warunkiem
dostępności miejsc.
Stypendysta rządu francuskiego, który korzysta z innej formy zakwaterowania poświadczonej
imienną umową, może uzyskać dodatek mieszkaniowy, którego wysokość zależy od formy
zakwaterowania (łącznie z opłatami) i od średnich kosztów zakwaterowania w akademiku1:
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W 2017 roku średni koszt zakwaterowania w akademiku wynosił 167€ w regionie paryskim i 143€ w
pozostałych regionach Francji
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Czynsz:

Powyżej 188€

kwota dodatku
mieszkaniowego (w
2017 roku) :

równy średnim
kosztom
zakwaterowania w
akademiku

Pomiędzy 188€ i
średnimi kosztami
zakwaterowania w
akademiku
równy połowie
średnich kosztów
zakwaterowania w
akademiku

Poniżej średnich
kosztów
zakwaterowania w
akademiku
brak dodatku

Warunki ogólne


Osoby, którym przyznane zostało stypendium rządu francuskiego, w momencie wyjazdu do
Francji muszą posiadać CampusPass’ i dowód tożsamości.



Ułatwienia, zwłaszcza natury finansowej i administracyjnej, przyznane stypendyście nie
obejmują członków jego rodziny, którzy mogliby do niego dołączyć.



Po przyjeździe do Francji, stypendysta musi stosować się do wskazówek CampusPass’ i
skontaktować się z najbliższym miejsca zamieszkania biurem Campus France.



Na prośbę stypendysty i w ramach dostępności miejsc, Campus France Paris zaproponuje
zakwaterowanie, które będzie całkowicie lub częściowo na jego koszt. Rezerwacja miejsca w
akademiku nie jest regułą, zwłaszcza w regionie paryskim ze względu na dużą liczbę zapytań.



Status stypendysty rządu francuskiego wiąże się z obecnością stypendysty we Francji.



Nie ma możliwości kumulowania stypendium rządu francuskiego z umową o praktykę, z
innym stypendium francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ze stypendium Erasmus+
oraz ze stypendium AUF. W takim przypadku stypendium rządu francuskiego zostanie
automatycznie wstrzymane.



Ubezpieczenie społeczne obowiązuje wyłącznie w czasie trwania stypendium i pokrywa
koszty leczenia, koszty następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z
wyjątkiem chorób nabytych przed wyjazdem do Francji.



Ostateczne przyznanie stypendium jest uzależnione od przyjęcia kandydata na wybraną przez
niego uczelnię.



Stypendysta zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków studenckich w tym do
przestrzegania okresu trwania studiów. Stypendysta nie może przerwać studiów. Wyjątkiem
może być nadużycie odnotowane przez Campus France Paris.



Beneficjenci stypendium rządu francuskiego zobowiązują przystąpić do „France Alumni
Pologne”, sieci absolwentów francuskich uczelni. Dane osobowe stypendystów z każdego
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naboru są przekazywane osobie prowadzącej sieć France Alumni Pologne w Ambasadzie
Francji. Rejestracja musi się odbyć przed wyjazdem do Francji przez stronę
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/.
Czas trwania stypendium
Wydłużenie czasu trwania stypendium nie następuje z mocy prawa lecz na podstawie złożonego
podania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapytania, wymagane jest wypełnienie nowego
wniosku o stypendium. Jakakolwiek modyfikacja okresu pobytu w odniesieniu do informacji
podanych we wniosku, musi być przedmiotem podania złożonego do Ambasady, która zastrzega
sobie prawo do odmowy finansowania. Czas trwania programów stypendialnych:
o Master 2: maksymalnie 10 miesięcy
o Doktorat: trzy pięciomiesięczne pobyty
o Pobyt badawczy: od jednego do trzech miesięcy
Warunki dotyczące aplikacji
Master 2
 Posiadać obywatelstwo polskie.
 Znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym
języku).
 Posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we
Francji.
Dokorant i naukowiec
 Musi być związany z polską uczelnią lub instytucją
Raport na zakończenie stypendium


Publikacje prac studentów korzystających ze stypendium rządu francuskiego (plakaty,
prezentacje ustne, artykuły, książki…) muszą zawierać informację o wsparciu finansowym
udzielonym przez Ambasadę Francji w Polsce.



Na zakończenie okresu stypendium, stypendysta ma obowiązek wypełnić raport w formie
kwestionariusza. Dokument zostanie przesłany stypendyście na zakończenie pobytu.
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