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Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) je ob-
čianskym združením, ktorého členmi sú aktéri francúz-
sko-slovenskej spolupráce: univerzity, podniky, gym-
náziá, školy, Francúzske aliancie, občianske združenia, 
štipendisti, zamestnanci, milovníci francúzskeho jazyka 
a kultúry.

Hovoríte po francúzsky? Ste milovníkom francúzskeho 
jazyka a  kultúry? Či už ste bývalým štipendistom 
francúzskej vlády, zamestnancom francúzskej 
spoločnosti na Slovensku alebo rodičom žiaka, 
študentom, podnikateľom, PRIDAJTE SA K NÁM!

Čo je našim poslaním?

Propagovať francúzsko-slovenské vzdelávanie 
 „počas celého života“: od školy cez gymnázium  
a univerzitu až po zamestnanie,

Podporovať rozvoj partnerskej spolupráce medzi 
členmi SFUI: medzi slovenskými a  francúzskymi 
univerzitami, medzi podnikmi a univerzitami, atď.

Prispievať k  rozvoju frankofónnych študijných 
programov na Slovensku: tvorbou nových 
francúzsko-slovenských dvojitých diplomov, 
výmenami študentov, učiteľov a  vedeckých 
pracovníkov, atď.

Na Slovensku je dnes viac ako 22  000 študentov 
francúzštiny, ktorí si svoje znalosti rozširujú počas 
celého života. Ako člen FSUI môžete:

Využívať širokú sieť frankofónnych aktérov, od 
základných škôl až po podniky, a  získavať tak 
kontakty, informácie, atď.

Zúčastňovať sa rôznych podujatí (konferencií, 
okrúhlych stolov, atď.), ktoré zhromažďujú vedcov, 
profesorov, podnikateľov, aktérov frankofónie na 
Slovensku.

Nadviazať partnerstvá a  zapojiť sa do slovensko-
francúzskych projektov, ktoré budú organizované 
s našou finančnou a organizačnou pomocou. 

Zviditeľniť sa vďaka medzinárodnému vplyvu SFUI.

Stačí stiahnuť a vyplniť 
formulár, ktorý nájdete na 
našej internetovej stránke 

www.iufs.sk v sekcii  
„Členstvo“.



Čo je Francúzska škola?

Francúzsku medzinárodnú školu v  Brati-
slave navštevujú deti od materskej školy až 
po gymnázium. Do školy sú prijímané deti 
všetkých národností: francúzskej, sloven-
skej, britskej, kanadskej, španielskej, maďar-
skej, ukrajinskej, ruskej, atď.

Francúzska medzinárodná škola je akredi-
tovaná francúzskym i  slovenským minis-
terstvom školstva.

Čo táto škola ponúka?

Výučbu zabezpečujú učitelia, ktorí získa-
li univerzitný diplom vo Francúzsku, ako aj 
miestni učitelia, Francúzi a frankofónni Slo-
váci, ktorí dosiahli požadované univerzitné 
vzdelanie. 
Francúzska medzinárodná škola je prvým 
krokom do frankofónneho prostredia, de-
ťom umožňuje pokračovať v štúdiu na uni-
verzitách v rámci frankofónnych študijných 
programov. 

Viac informácií na:  
http://www.ecolefrancaise.sk/

Kontakt:
Tel. 0905 944 664
Email: secretariat@efib.sk

Čo je frankofónna sekcia? 

Na slovenských gymnáziách existujú dva 
druhy frankofónnych sekcií: 

Bilingválne sekcie sú prestížnymi sekciami, 
v  ktorých sa francúzsky jazyk vyučuje 
intenzívnym spôsobom. Žiaci sa učia  
4 prírodovedné predmety vo francúzštine 
a francúzsky jazyk a literatúru. Štúdium je 
ukončené bilingválnou maturitou a certifi-
kátom  Francúzskeho veľvyslanectva, ktorý 
potvrdzuje úroveň C1 z francúzštiny. 

Na gymnáziách s európskou sekciou majú 
žiaci možnosť študovať francúzsky jazyk 
v rámci rozšírenej výučby a niektoré pred-
mety vo francúzštine. Po ukončení štúdia 
dosiahnú úroveň B2.

Kde sa tieto sekcie nachádzajú?

Na Slovensku existuje päť gymnázií s  bi-
lingválnymi sekciami, a  to v  Bratislave, 
v  Banskej Bystrici, v  Košiciach, v  Trenčíne 
a  v  Žiline, a  štyri gymnáziá s  európskou 
sekciou v  Bratislave, v  Košiciach, v  Nitre 
a v Ružomberku.

Čo potom?

Gymnazisti môžu pokračovať vo franko-
fónnom štúdiu na slovenských alebo fran-
cúzskych univerzitách. Ak budú mať záujem 
študovať vo Francúzsku, môžu sa uchádzať 
o štipendium francúzskej vlády už na prvý 
rok štúdia na univerzite.

Slovenské univerzity v  spolupráci 
s francúzskymi univerzitami ponúkajú:

A) Štúdium francúzskeho jazyka a  litera-
túry v  rámci výučby románskych jazykov 
v Bratislave, v Nitre, v Banskej Bystrici, v Ko-
šiciach a v Prešove. Štúdium je zamerané na 
učiteľstvo akademických predmetov, pre-
klad a tlmočenie, francúzsky jazyk a kultúru.

B) Štúdium vo francúzštine v rámci jedného 
z  francúzsko-slovenských vysokoškol-
ských študijných programov akreditova-
ných slovenským a francúzskym minister-
stvom školstva.

Čo je francúzsko-slovenský 
študijný program?

Vďaka týmto programom môžete absolvo-
vať frankofónny univerzitný cyklus priamo 
na Slovensku a  získať slovenský a  v  nie-
ktorých prípadoch aj francúzsky diplom. 
Študijné programy sú zamerané najmä na 
ekonomické vedy, manažment,  politické 
vedy, a profesionálny preklad a tlmočenie.

Kde sa tieto univerzity nachádzajú?

Univerzity, ktoré ponúkajú francúzsko- 
slovenské študijné programy, sa nachádzajú 
v  Bratislave, v  Banskej Bystrici, v  Košiciach 
a v Nitre.

Viac informácií o našich diplomoch získate 
na internetovej stránke www.iufs.sk 
v rubrike „Univerzity“.

Francúzsko je na Slovensku druhým naj-
významnejším zahraničným investorom 
s takmer 400 podnikmi, ktoré zamestnáva-
jú približne 35 000 ľudí. Na Slovensku sídlia 
nielen veľké francúzske firmy ako PSA Peu-
geot-Citroën, Orange alebo L’Oréal, ale aj 
malé a stredné podniky. 

Francúzske firmy ponúkajú pracovné miesta 
s francúzsko-slovenským profilom, čiže pre 
uchádzačov, ktorí ovládajú francúzsky jazyk 
a  absolvovali vo Francúzsku študijný alebo 
pracovný pobyt. Frankofónnych zamestnan-
cov vyhľadávajú aj mnohé slovenské a me-
dzinárodné firmy, a to najmä v oblasti služieb 
(informatika, elektronický obchod, atď.).

Francúzske podniky sa zapájajú aj do spolu-
práce s univerzitami, ktoré sú členmi FSUI, 
a podieľajú sa na vzniku  vysokoškolských 
programov, zodpovedajúcich potrebám 
trhu práce.


