
Dlaczego wybrać 
 język francuski?



Francuski, ? Hmm …
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Szybkie podróże

TGV

Najszybsza kolej szynowa na świecie



Przestrzeń powietrzna

Airbus

Swiatowy konstrukor Nr 1 
samolotów cywilnych



Przestrzeń kosmiczna !

Ariane

Swiatowy Nr 1 dla
wyrzutni rakietowych



Język francuski to nie 
tylko Francja !



Francuski nie tylko we 
Francji !

• 220 milionów   Frrankofonów

• Nauczany w szkołach  prawie
    wszedzie na świecie

• Francuski obecny na wszystkich  kontynentach





Myślę 
w kilku 

językach więc 
jestem…

Myślę 
w kilku 

językach więc 
jestem…



 kultura

Alexandre Dumas



Jako widz dobrego kina

Nietykalni



jako uczestnik dobrej 
rozrywki

Asterix i Kleopatra



Tym Polakom 
powiodło się 
we Francji
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Studia na
 francuskich uczelniach 

• Francja jest czwartym krajem na świecie
  pod względem liczby studentów zagranicznych

• 95% studentów uczelni technicznych 
   i handlowych znajduje pracę w ciągu pierwszych 
   6 miesięcy po studiach



Studia we Francji  to  
gwarancja jakości 

• Francja zajmuje 4 miejsce pod wzg. liczby 
    patentów, ma 11 medali Fields, 56 nagród Nobla…



Studia we Francji
są dostępne …

• Roczne wpisowe na uniwersytet wynosi  od

  720 zł (licencjat) do 1500 zł (doktorat)

•  Wszyscy studenci mogą  ubiegac się o dopłaty 
    do mieszkania, o stypendia, ubezpieczenia



Studia we Francji są 
również

przyjemne !

Francja jest najchętniej 
odwiedzanym przez turystów 

krajem świata !



Po francusku można też … 
studiować w Polsce !

• 60 podwójnych polsko-francuskich dyplomów 
we wszystkich dyscyplinach, od licencjata do magistra

• W 13 miastach Polski

• W 21 miastach we Francji 



Studia po francusku… 
w Polsce !

• na renomowanych polskich uczelniach :

Uniwersytety : Warszawski, Łódzki, Wroclawski, 
Śląski, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, 
Katowicach, Poznaniu, KUL, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu , itd. 



Studia … 
w Polsce !

• i we Franccji : 

HEC, Paris Dauphine, Sorbonne, Écoles 
centrales de Lille et Lyon, SUPELEC, Rennes 1, 
IEP Bordeaux et Strasbourg, Toulouse 1, 
Polytech Nantes, etc. 



W przyszłości 
 dzięki znajomości języka 

francuskiego możesz 

znaleźć pracę



Francuskie 
przedsiębiorstwa 

w Polsce

• 800 polskich spółek z udziałem 
                francuskiego kapitału, 

      200 000  pracowników



Praca we Francji,
Współpraca z Francją

• Wartość wymiany handlowej między 
Polską a Francją wynosi 55 milliardów złotych 



Francuski to oficjalny 
język…

   miłości!, ONZ,UE, 
NATO, Igrzysk 
Olimpijskich,  UNESCO, 

Czerwonego Krzyżą, 
dyplomacji, mody, kolarstwa,   
Poczty, Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, sztuki, gastronomii,  
turystyki, Audrey Tautou, sera,wina itd.

 



a nawet Jennifer Lopez !

« Jestem  w dobrej 
formie, bo 
nauczyłam się 
francuskiego w 
szkole » 

J. Lopez



Skoro tak…
zacznij naukę 
francuskiego 

już dziś!
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