Studenti români la Strasbourg – pregatiti sosirea
dvs. în Franta
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1 Admiterea la Universitate
Înainte de a veni la Strasbourg este necesar sa va ocupati de toate formalitatile cu cel putin un an înainte
(cerere de admitere prealabila – DAP Demande d’Admission Préalable – pe langa Ambasada Frantei din
România pentru studentii din ciclul 1, iar pentru studentii din ciclul 2 si 3 cerere de admitere pe langa
universitatea pe care doriti sa o frecventati).
Dupa ce dosarul dvs va fi acceptat, trebuie sa luati legatura cu universitatea pentru un rendez-vous.
Consultati lista universitatilor din Strasbourg la adresele urmatoare :
http://www.pole.u-strasbg.fr
Documente foarte utile continând informatii importante si care raspound diverselor întrebari pe care
si le pune un viitor student (universitatile din Strasbourg, ghid de primire, cazare, transport, etc…)
agora@poleuropeen.u-strasbg.fr
Dispozitivul Agora care se ocupa de primirea si orientarea studentilor straini si care are un birou
lânga campusul studentesc de la Esplanada – adresa 2 Allée René Capitant , F- 67084 Strasbourg Cedex,
telefon : 0033 3 88 60 22 52 ;
Atentie, este important ca în momentul în care va prezentati pentru înscriere sa dispuneti de un buget de
minim 350 €. Aceasta suma corespunde la plata drepturilor de înscriere (în jur de 140 €) si asigurare de
sanatate studenteasca (în jur de 180 €). Alte cheltuieli sant optionale (abonament cultural, sport...)

2 Permis de sejur
Pentru a afla detalii despre permisul de sejur la care aveti dreptul ca resortisant dintr-o tara care face parte
din Uniunea Europeana, va puteti adresa Ministerului Afacerilor Straine din Franta sau consultati site-ul
internet de mai jos:
http://www.diplomatie.gouv.fr
In toate cazurile, demersurile pentru a obtine un permis de sejur trebuiesc facute cu cel putin 2 (doua) luni
inainte de data sosirii.
Consultati site-urile internet de mai jos care va pot fi foarte utile pentru pregatirea sosirii dvs :
http://www.agide.asso.fr/
Pentru pregatirea sosirii dvs in Franta
http://www-pole.u-strasbg.fr/
Si in special pentru pregatirea sosirii dvs in Strasbourg

3 Legaturi utile
Pentru a obtine informatii suplimentare despre viata studenteasca din Strasbourg : http://bve.u-strasbg.fr

