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ТОВЧ 

 

Монгол - Франц хоёр орны харилцаа, хамтын 
ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд шинжлэх ухаан, 
боловсрол, соёл урлаг, хөдөө аж ахуй, сэргээгдэх 
эрчим хүч, эрүүл мэнд, аялал жуулчлал зэрэг олон 
салбарт эрчимтэй хөгжиж байна.  

 
Тус бяцхан гарын авлага нь Франц оронтой 

танилцах, мэдэхийг хүсэгч, аялах, тус улсад 
суралцах хүсэлтэй оюутан залууст мэдээлэл хүргэх зорилготой болно.  

 

Р.Гүнбадрах 
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Франц орны талаар товч 
 

Засаглал: Бүгд найрамдах Франц улс нь хагас ерөнхийлөгчийн 
засаглалтай, хууль тогтоох, гүйцэтгэх болон шүүх засаглал нь 
нэгдмэл. Европын холбооны1 гишүүн орон.   

Хүн ам: Нийт хүн амын тоо 67 186 6382. Үүний 75 хувь нь Франц 
улсад, 25 хувь нь гадаад улс орнуудад ажиллаж амьдардаг. Хүн амын 
тоогоороо Европ тивд Герман улсын дараа буюу хоёрдугаарт орж 
байна.    

Газар нутаг: 643801 км² газар нутагтай. Газар нутгийн 
хэмжээгээр дэлхийд дөчин хоёрдугаарт бичигддэг. Есөн оронтой хил 
залгаа оршдог.      

Тус орны засаг захиргааны эзэмшилд газар зүйн чухал байршил 
бүхий арлууд багтдаг нь геополитикийн хувьд өндөр ач 
холбогдолтой.   

Нийслэл: Парис хот  
Ерөнхийлөгч: Эммануел МАКРОН  
Үндсэн хэл: Франц. Дэлхийн таван тивд тус хэлээр нийт 274 сая3 

хүн ярьдаг. Дипломат харилцааны хамгийн урт түүхэн хэл.   
Үндэсний мөнгөн тэмдэгт: Евро  
Улсын бэлгэдэл: Эрх чөлөө, Тэгш эрх, Эв нэгдэл.   
Төрийн далбаа: Цэнхэр, цагаан, улаан, гурвалсан өнгийн босоо 

хослол.   
Төрийн дуулал: Marseillaise   
Цаг агаар: Өмнөд, баруун өмнөд хэсэгт дулаан уур амьсгалтай, 

зундаа илүү халуун.  Баруун хойд хэсэгт цаг агаар харьцангуй сэрүүн, 
хойд болон Атлантын далайн хүчтэй салхитай. Өвөлдөө уулархаг 
нутгаар цас их ордог.     

Эдийн засаг: Эдийн засгийн чадамжаар дэлхийд тавд, Европын 
холбооны улс орнуудад гуравдугаарт бичигддэг.      

Эдийн засгийн тэргүүлэх салбарууд: Хөдөө аж ахуй, аж 
үйлдвэрлэл, тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлал. Жилд 
хүлээн авдаг жуулчдын тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг.  

Баяр болон амралтын өдрүүд: Нэг жилд амралт, баяр ёслолын 
11 өдөртэй.   
 Өвөл, зуны цагийн хуваарь: Гуравдугаар сарын сүүлийн ням 
гаригт зуны цаг тоололд шилжиж нэг цагаар урагшилна. Аравдугаар 

                                                           
1 Европын холбоо нийт 27 улсаас бүрдэнэ. http://europa.eu     
2 2018 оны 01 сарын 01-ны байдлаар.  
3 Франц хэлээр яригчдын олон улсын байгууллагын 2014 оны XI сард гаргасан судалгаа.   
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сарын сүүлийн ням гаригт нэг цагаар ухарч өвлийн цагийн хуваарьт 
шилжинэ.  
 

Нийслэл хот 

 
Франц улсын нийслэл хот Парис.  
Нийт оршин суугч : 12 сая  
Нийтийн тээвэр маш сайн хөгжсөн. Метро, автобус болон RER 

(Réseau Express Régional Хот дундын хурдан галт тэрэг).  
 

RER: Парис хот дотор зорчиж болохоос гадна, хотын гаднах 
дагуул хотуудад зорчиход илүү зохицсон. Ж нь: хотын төвөөс алс 
амьдрагсад, нисэх онгоцны буудал явах, Disneyland явах гэх мэт 

 
Дэлгэрүүлэн үзэх сайтууд:  
http://www.ter-sncf.com  
http://www.transilien.com  
http://www.voyages-sncf.com  
http://www.ratp.fr  

 
Парис хот 3 нисэх онгоцны буудалтай  
 
L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) - aéroport de Roissy 
Парис хотын зүүн хойд хэсэгт 23 км-д оршино. Францын 

хамгийн том нэсэх онгоцны буудал.    
 

L'aéroport d'Orly. Парис хотоос ургаш 14 км-т оршино.  

https://bagunblog.wordpress.com/
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L'aéroport de Paris Beauvais. Парис хотын өмнө хэсэгт 70км-т 

оршино.  
 

Парис хотноо хамгийн их жуулчид ирдэг улирал хавар, намар, 
болон оны сүүл 12-р сар зул сарын баярын үе юм.  

Нэмэлт мэдээлэл авах сайт : http://www.parisinfo.com 
 

Музей болон түүх соёлын дурсгалт газруудаас:  
Tour Eiffel: http://www.tour-eiffel.fr  
Eglise de Notre Dame de Paris: http://www.notredamedeparis.fr  
Basilique du Sacré Cœur: http://www.sacre-coeur-montmartre.com  
Musée du Louvre: http://www.louvre.fr  
Musée d'art contemporain "centre George Pompidou (Beaubourg)" : 
http://www.centrepompidou.fr  
Bibliothèque Nationale de France (bnf): http://www.bnf.fr  
Musée du Grand Palais: http://www.grandpalais.fr  
Musée d'Orsay: http://www.musee-orsay.fr  

 
Очиж үзүүштэй гол төв талбай  
Place de la Bastille (11ème arrondissement) 
Champs-Élysées et place de l’Etoile (8ème arrondissement) 
Grands Boulevards (9ème arrondissement) 
Place de la Concorde (8ème arrondissement) 
Place des Vosges (4ème arrondissement) 
Place Vendôme (1er arrondissement) 
Pont-Neuf (1er arrondissement) 
Rue des Rosiers (4ème arrondissement) 
Rue Mouffetard (5ème arrondissement) 

 
Зочид буудлын хоногийн дундаж үнэ: 70 – 100 евро  
Ресторан дундад үнэ : 15 – 25 евро  
Нэг удаагийн метро, автобусны үнэ : 1 евро 70 сентим  
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Франц орны эдийн засаг 
 
 Эдийн засгийн эргэлдэх хүчин 
чадлаараа дэлхийд АНУ, Хятад, 
Япон, Герман улсуудын дараа 
ордог.  
 

Нэг хүнд ноогдох дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүнээр евро бүсэд 2-
т, дэлхийн 9-т бичигдэж байна.  
 

Эдийн засгийн 
бүрдүүлэлтийн гол хэсэг нь 
үйлчилгээ, аялал жуулчлал, тансаг 
зэрэглэлийн бүтээгдээхүүний 
салбар болно.  
      

Хоёрдагч гол салбар аж үйлдвэрлэлийн салбар.   
 Жилээс жилд олон улсын худалдаа эрчимтэй хөгжиж буй ч евро 
бүсийн худалдаа голлох үүргийг гүйцэтгэсэн хэвээр байна.  

Ажилгүйдлийн хувь хэмжээ : 8.9 хувь “2018”  
Евро бүсэд Франц улс голлох үүрэг гүйцэтгэгч орны хувьд 

худалдаа, эдийн засгийн огтолцол цэг болж байдаг.  
Үүнийг дагасан дэд бүтэц, зам, олон улс, улс хоорондын нисэх 

онгоц, далайн худалдаа нилээд эрчимтэй хөгжиж байна.  
АНУ, Канад, Азийн улс орнуудад үйл ажиллагаа эрхлэх францын 

томоохон кампани жилээс жилд нэмэгдсээр байна.  
2017 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.9 хувийн үзүүлэлттэй 

гарсан нь сүүлийн 6 жилд гараагүй үзүүлэлт бөгөөд 2018 онд илүү 
өсөлттэй байна хэмээн үзэж байна.  

 
Жил бүрийн нэг болон долоодугаар саруудад хямдарлын улирал 

болдог нь эдийн засагт сайнаар нөлөөлдөг төдийгүй, ирж буй 
жуулчдын тоотой хамааралтай талаар судалгаа гарсан байдаг4.  

Иргэдийн худалдан авах чадвар жилээс жилд өсч байгаа ч 
урамжлалт худалдаа, үйлчилгээний газрууд үүдээ хумих болсон нь 
интэрнет худалдаа, үйлчилгээ нилээд эрчимтэй хөгжиж буйтай 
холбоотой.  

 

                                                           
4 https://www.insee.fr 
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Дэлгэрүүлэн үзэх сайтууд :  
https://www.economie.gouv.fr 
https://www.alternatives-economiques.fr 
http://www.lefigaro.fr  
http://www.touteconomie.org 
http://www.lemonde.fr 
http://www.lepoint.fr 
https://www.service-public.fr 

  

Амьдарлын хэв маяг 
 

Франц орон эртний соёл 
урлагын өлгий нутаг. Еврод 
тивийн зангилаа, цаг уурын 
таатай бүсэд оршдог нь 
франчууд төдийгүй, гадаад 
жуулчид, тус оронд суралцах, 
ажиллах, амьдарах хүсэлтэй 
хүмүүсийг ихээр татна.   

Эрт, дундад зууны жижиг 
хот тосгод, уран барилгын 
гайхашигт дурсгалаа хадгалан 
авч үлдэж чадсан гайхалтай ард 
түмэн.  

Музей, кино тетар, галерей, уран зураг, хөшөө баримал, 
түүхийн дурсгал олон арван соёлын өвийг өнөө цагт хадгалан 
авчирсан үндэстэн.  

Өвөл, зун, улирлын чанартай спорт сайтар хөгжисөн.  
Амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх зөв зохистой өнгөрүүлэх 

нөхцөлөөр сайн хангагдсан.  
Долоо хоногт ажлын 35 цагтай.  
Жилд 35 хоногийн цалинтай амралт байдаг.  
Эрүүл мэндийн салбайр сайтар хөгжсөн ба, нийгмийн даатгал, 

даатгалын систем өндөр хөгжсөн.  
Иргэдэд байрны тусламж үзүүлдэг нь нилээд том нэмэр болдог 

“түрээсийн байранд амьдардаг иргэд болон оюутнууд төрөөс 
төлбөрийн тусламж үзүүлдэг”.     

Байрны үнэ нилээд үнэтэй байдаг нь иргэдийн худалдан авах 
чавдарт тэр бүр хүрч чаддагүй. Гэвч ипотекын зээлийн үйлчилгээ сайн 
хөгжсөн. Маш бага хүүтэй. Жилийн 1.6 – 3 хувийн хүүтэй. үүнийг дагаж 
хадгаламжийн хүү бага байдаг.  

https://bagunblog.wordpress.com/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lepoint.fr/


 © https://bagunblog.wordpress.com                                                                                                         8 

Нийт иргэдийн 10 орчим хувийг гадны иргэд эзэлдэг.  
 
Бага, дунд, их сургуулийн боловсролын системтэй.  
6 – 16 насны бүх хүүхэд үнэгүй сурч боловсрох эрх үүрэгтэй. Их 

сургуулийн төлбөр бусад улс орнуудаас илүү хямд байдаг нь гадны 
оюутнуудыг ихэд татдаг.   

Энэ талаар “Франц улсад хэрхэн суралцах вэ ?” номонд 
дэлгэрэнгүй орсон болно.  

 
Франц орон дарс, бяслаг, вагет талх, муж бүрийн онцлог хоол 

ундаараа дэлхийд гайхагдана.  

 
Дэлгэрүүлж харах сайтууд :  
https://www.diplomatie.gouv.fr  
http://france.fr 
https://www.studentcoverfrance.com  
http://www.leparisien.fr 
https://www.france.tv 
http://www.histoire-france.net 
 
Нийтийн тээвэр  
❖ Онгоц  
 
Дийлэнх хотууд нисэх онгоцны буудлуудтай. Орон нутгийн 

болон олон улсын 15 
орчим авиа компани байнгын 100 орчим чиглэлд нислэг 

үйлддэг.   

https://bagunblog.wordpress.com/
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Франц улсын иргэний агаарын нислэгийн айрфранс компани 
хамгийн олон чиглэлд нислэг үйлддэг. Билетийн захиалгыг эрт хийх 
тохиолдолд үнэ боломжийн бөгөөд үйлчилгээний чанар сайн.   

Английн нисэхийн авиа компани болох эйзижет Европын 
орнуудад хямд үнэ санал болгодог авч үйлчилгээний нөхцөлийг нь 
сайтар харах хэрэгтэй. Билетийн үнэд ачаа, нислэгийн турш дахь 
хөнгөн зуушны үнэ ороогүй байдаг.  

• www.airfrance.fr  
• www.easyjet.com 
  
Билетийн үнэ харьцуулж болох сайтууд:  
• www.kayak.fr  
• www.statravel.fr 
• www.skyscanner.fr 
• www.momondo.fr 
• www.vol24.fr  
 
❖ Галт тэрэг  
 
Францын төмөр зам, галт тэрэгний үйлчилгээ Европ тивд 

хамгийн сайн хөгжсөн. Энгийн, хурдны гэх хоёр төрлийн хүн 
тээврийн галт тэрэгтэй. Зөвхөн Франц дотроо төдийгүй хөрш 
зэргэлдээх орнуудад галт тэргээр зорчих бүрэн боломжтой.  

www.voyages-sncf.fr  
 
Францын хот хооронд, Европын улс хоорондын олон улсын 

автобусны үйлчилгээ мөн байдаг.   
• www.eurolines.fr  
• http://fr.ouibus.com 
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Яагаад Францад сурах вэ? 10 шалтгаан 
 

 
 

1. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР БОЛОН ДИПЛОМЫН ЧАНАРЫГ ТӨР 
ХАРИУЦНА    
Их, дээд сургуулийн оюутны жилийн төлбөр болох 115405 еврог 

төр хариуцна. Үүнд гадаад болон франц оюутнууд бүгд тэгш 
хамрагдана.  

Их сургуулийн диплом нь европын холбооны их дээд 
сургуулиудын үндсэн заалтад тусгадсан бакалавар, магистр, 
докторын шатлалтай бөгөөд дэлхийд танигдсан дипломын 
чанартай.  
 

2. ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ 
Францын улсын болон хувийн их дээд сургуулиуд 3500 орчим 

салбар сургуулиудтай. Түүнээс 900 гаран сургуулийн сургалтын 
хөтөлбөр анги хэл дээр явагдана.  
 

3. ӨНДӨР ТҮВШНИЙ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА  
Дэлхийд эрдэм шинжилгээ, судалгааны хөгжилд зарцуулж буй 

мөнгөн дүнгээр 6-рт бичигдэж байна. Францын эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны үндэсний төв хүрээлэн6 нь дэлхийн түвшинд 1-т 
бичигдэж байна7. Докторын сургалтад суралцаж буй судлаач 
оюутнуудын 40 гаран хувийг гадны оюутан судлаачид эзэлнэ. 

                                                           
5 2016 оны судалгаа  
6 http://www.cnrs.fr 
7 Nature Index, 2015  
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4. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭРГҮҮН ХӨГЖИЛ  

Эдийн засгийн эргэлт, дархах хүрээгээгээ дэлхийд 5-т бичигдэж 
байна. Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийлбэрээр 
европ тивд 3т, европ тивд эзлэх хэрэглэгчдийн тоогоор 2-т бичигдэж 
байна8.  
 

5. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ТАНИГДСАН АЖ 
ҮЙЛДВЭРҮҮД  
2015 оны байдлаар дэлхийн 500 шилдэг кампанид францын 31 

кампани багтсан. Аж үйлдвэрийн томоохон ледир группуд дэлхийн 
өнцөг булан бүрт өөрсдийн үйл ажиллагааны хүрээг өргөтгөсөөр 
байна. Ж нь: Airbus, Total, Orange, Sanofi, LVMH, Oréal, Danone …     
 

6. ШИНЭ ТЕКНИК ТЕКНОЛОГО БОЛОН ШИНЭ ТӨРӨН ГАРЧ 
БУЙ КАМПОНЫД ТААТАЙ НӨХЦӨЛ 
Франц улс европын холбоонд шилдэг шинэчлэл, дэмжлыг 

бүрдүүлж чадсан 100 аж ахуй нэгжээр тодорч байв9. Сүүлийн үед 
эрчитэй яригдаж буй дэлхийн дулаарал, экосистемийн холбоотой 
биенес, үйл ажиллагаа, судалгааны лаборатор, их дээд сургууль, 
хувийн пампаниудад төрийн зүгээс дэмжин ажилладаг.  
 

Энэ нь франц маркийн текник технологи, энэ чиглэлийн үйл 
ажиллаагаа эрхлэгч кампониудын залуу боловсон хүчин авах 
нөхцөлийг бүрдүүлдэг.  
 

7. ЕВРОПЫН ЗҮРХЭН ДЭХЬ АМЬДАРЛЫН ТААЛАМЖТАЙ 
НӨХЦӨЛ  
Франц улс гадны жуулчид хүлээн авдаг тоогоороо дэлхийд 

тэргүүлдэг. Сүүлийн 4 жил дараалан парис хот нь оюутанд ээлтэй 
хотоор шалгарсан10. Эрүүл мэндийн тогтолцоо өндөр түвшинд 
хөгжсөн.   
 

8. АМЬДРАХ УРЛАГ БУЮУ ДЭЛХИЙН СОДУУД  
Хүн төрлөгтний урлаг, соёлын өлгий нутгуудын нэг. 40 000 

гаран түүх дурсгалын хөшөө дурсгал, байгалын болон үзэсгэлнт 

                                                           
8 FMI 2015, Eurostat 2015 
9 Thomson Reuters, 2014  
10 QS Best Student Cities, 2015 
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газрууд улсын хамгаалтанд бүртгэгдсэн. 41 түүх, байгалын 
дусргалууд дэлхийн өвд бүртгэгдсэн.  

8 000 орчим музей, 2025 кино тетар, олон зуун хөгжмийн болон 
бусад баяр наадам, фистивалууд зохион байгуулагддаг баялаг соёл 
урлаг бүхий франц амьдарлын хэв маяг. Франц уран бүтээлчдын 
уран бөгөөд задгай сэтгэлгээ бүхий л салбарт шинэ дүр төрхийг 
илтгэнэ.  
 

9. ФРАНЦ ХЭЛ – ОЛОН УЛСЫН ХЭЛ  
Дэлхийн 5 тивийн олон улсад орнуудад төрийн болон албаны 

үндсэн хэлээр зүй ёсоор тооцогдоог. Дэлхийд нийт 274 сая хүн тус 
хэлээр ярж байна. Гадны иргэдийн Франц хэл сурах нь англи хэл 
сурахын дараа бичигдэж байна. Олон улсын хамтын ажиллагаа, 
бизнес, хэлэлцээрээр 3-т, олон улсын мэдээ мэдээллийн 2 дахь ч хэл 
юм11.    
 

10.  ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ 
ОРНЫ НЭГ  
Гадаад оюутан хүлээн авдаг тоогоороо дэлхийд 3-т бичигддэг. 

Нийт гадаад оюутнуудын 80 хувь нь франц улсын их сургуулийн 
сургалтын чанар, дипломын үнэлгээнд сэтгэл хангалуун байдаг. 10 
оюутан тутмын 9  нь тус оронд суралцсандаа таатай байдаг бөгөөд 
гадаад оюутнуудад ирж суралцах талаар санал болгодог12.   
 
 Дэлгэрүүлж үзэх сайтууд:  
 https://www.diplomatie.gouv.fr  

http://etudier-en-france.fr  
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96835/venir-etudier-en-france.html   
http://www.letudiant.fr/etudes/international/venir-etudier-en-

france_1.html   
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24759/venir-etudier-

en-france.html   
https://www.campusfrance.org/fr/frais-scolarite-France   
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/etudier-

en-france-s-inscrire-a-l-universite  
 
 
 

                                                           
11 OIF, 2014. 
12 Baromètre Campus France - TNS Sofres, 2013.  
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Францын их дээд сургуулийн сургалтын систем 
 
Франц улсад жилд дунджаар 300.000 мянга гаран гадаад 

оюутнууд хүрэлцэн ирж их дээд сургуульд элсэн суралцдаг.  

  
Франц улс нь гадаад оюутан хүлээн авч суралцуулдаг тоогоор 

дэлхийн эхний гуравт бичигдэж байна.   
 

Гадаад оюутнууд яагаад Франц улсыг сонгодог вэ ?  
Үүнд:  

- Сургалтын чанар сайн   
- Сурах орчин, хангамж сайн  
- Судалгаа шинжилгээний хүрээлэн, лаборторууд өндөр 

түвшинд хөгжсөн   
- Хамгийн их жуулчид хүлээн авдаг  
- Францын дээд боловсорлын диплом дэлхийн зах зээлд өндөр 

үнэлгээтэй  

https://bagunblog.wordpress.com/
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- Уран барилга, хими, физик, инженер, утга зохиол, урлаг, 
худалдаа, аж үйлдвэрлэл зэрэг олон салбарт сайн чанарын 
мэргэжилтэн бэлтгэдэг.  

- Улсын их дээд сургуулийн оюутны төлбөрийг төр хариуцдаг нь 
оюутанд үзүүлж буй хамгийн том хөнгөлөлт, дэмжлэг болдог  

- ...  
 
Франц улсын их дээд сургуулийг дотор нь:  
1. Улсын харьяа буюу төрийн өмчит их дээд сургууль 
2. Хувийн их сургууль хэмээн ерөнхий хуваана 

 
1. Улсын их сургууль  

 
Их сургуульд ахлан сургуулиа төгссөн сурагчид элсэн 
суралцана. 1-р курсэд элсэн суралцах гадаад оюутан өөрийн 
улс дахь Францын элчин сайдын яамнаас (Demande admission 
préalable) буюу франц улсын их дээд сургуульд элсэн 
суралцахыг хүссэн анкетийг авч өөрийн сонирхсон 3 хүртлэх их 
дээд сургуульд хүсэлт илгээх боломжтой.  
Энэхүү хүсэлтийг жил бүрийн 11-р сарын дунд үеэс эхэлж, ирэх 
жилийн нь 1-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжинэ.  
 
2 ба төгсөх курсэд элсэн суралцах оюутнууд тухайн суралцахыг 

сонирхож буй сургуулийнхаа сайтаас гадаад оюутны элсэлтийн 
анкетийг татаж авна. Түүнийгээ бөглөж, шаардлагтай бичиг 
баримтын хуулбарын хамт илгээнэ.  

Үүнд: монгол дээрх бичиг баримтууд бүгд франц хэлний албан 
ёсны орчуулагчаар орчуулагдсан байна.  

Материал илгээх хугацаа нь жил бүрийн 1-р сараас 5-р сар 
хүртэл үргэлжилнэ.  

Тухайн сургуулийнхаа сайт руу орж, анкет татаж авах, 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.   

  
2. Хувийн их сургууль  

Хувийн их сургууль улсын их сургуулиудын адил мэргэжлээр 
сургаж өндөр чанарын мэргэжилтэн гаргадаг.  
Хувийн их сургуульд орохын тулд юунд түрүүнд тависан 
нөхцлүүдийг хангаж байх ёстой ба, францын ахлах сургуулийн 
сурагчид хувийн их сургуульд суралцахын тулд 1, 2 жилийн 
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бэлтгэл ангид суралцдаг. Энэ нь тухайн сургуулийн шалгалтыг 
амжилттай давж сургуульдаа ороход тусалдаг.  
Жилийн төлбөрийн хувьд 5000 – 18000 хүртлэх еврогийн үнэтэй 
байна.  
 
Хичээлийн жил намар 9-р сарын сүүл, 10-р сард эхэлж дараа 
жилийн 6-р сард дуусна.  
Нэг хичээлийн жилд 2 семистр хичээллэж, 30 кредит цаг 
цуглуулна.  
 
Мөн зайнаас суралцах боломжтой.  

 
 

❖ ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ, УТАСНЫ 
ЖАГСААЛТ 

 
➢ Франц улс дахь Монгол улсын элчин сайдын яам 

5, Avenue Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt 
Утас: +33 1 46 05 28 12 
Факс: + 33 1 46 05 30 16 
Цахим шуудан: consulat@ambassademongolie.fr 
Цахим хуудас: www.ambassademongolie.fr  

 
➢ Монгол улс дахь Франц улсын элчин сайдын яам  

Энх тайвны өргөн чөлөө - 15, 
Францын Элчин сайдын яам-15160 
Төв шуудан, ш/х 687 
Утас: (976-11) 324519 - (976-11) 319176  
Яаралтай үед залгах дугаар: 976-99086177 
Цахим шуудан: contact@ambafrance-mn.org 
Цахим хуудас: www.ambafrance-mn.org 

 
➢ Гал сөнөөгч (Pompiers): 18  
➢ Түргэн тусламж (SAMU)13: 15 
➢ Цагдаа (Police): 17  

 
 
 

                                                           
13 Service Ambulancier d’aide Médicale Urgence 
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❖ ФРАНЦ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ, ДЭЭД 
СУРГУУЛИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 
 

• Доорх жагсаалтад хувийн их сургуулиуд ороогүй болно  

• Их, дээд сургуулиудыг цагаан толгойн (франц хэлний) 
үсгийн дарааллаар оруулав. 

• Бүх сургуулиуд улсын харьяа их, дээд сургуулиуд болно 

• Францын дийлэнх их дээд сургуулиуд бусад хотуудад 
салбар сургуультай байдаг  

• Дурдаж буй оюутны тоо нь тухайн их, дээд сургуулийн 
оюутны тоо болохоос бус оршин буй хотын нийт хувийн ба 
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улсын их дээд сургууль, институт сургалтын төвүүдийн 
оюутны тоо биш болохыг анхаарна уу.     

 

Франц улсын үндэсний диплом олгогч их, дээд сургуулийн жагсаалт 

№ Сургуулийн 
албан ёсны нэр 

Хотын нэр Цахим хуудас Оюутны 
тоо 

1. Université d’Aix-
Marseille 

Marseille www.univ-amu.fr 
60 154 

2. Université 
d’Amiens 

Amiens www.u-picardie.fr 
23 816 

3. Université 
d'Angers 

Angers www.univ-angers.fr 21 220 

4. Université des 
Antilles 

Guadeloupe,  
Martinique 

www.univ-ag.fr 9 845 

5.  
Université d'Artois 

Arras, Béthune, 
Douai, Lens, 
Liévin 

www.univ-artois.fr 10 135 

6. L’université 
d'Avignon 

Avignon www.univ-avignon.fr 6 582 

7. Université de 
Besançon 

Besançon (өөр 
хотуудад салбар 
сургуультай) 

www.univ-fcomte.fr  
19 564 

8. Université de 
Bordeaux 
(Bordeaux-I, II, IV) 

 
Bordeaux 

 
www.u-bordeaux.fr 

 
46 382 

9. Université de 
Bordeaux-III 

Bordeaux www.u-bordeaux-
montaigne.fr 

14 888 

10. Université de Brest Brest  www.univ-brest.fr 17 797 

11. Université de 
Bretagne-Sud 

Vannes, 
Lorient, 
Pontivy 

www.univ-ubs.fr 8 129 

12. université de Caen Caen www.unicaen.fr 23 387 

13. Université de 
Chambéry 

Chambéry www.univ-smb.fr 12 611 

14. Université de 
Clermont-Ferrand-
I 

Clermont-
Ferrand 

www.u-clermont1.fr 14 757 

15. université 
Clermont-Ferrand-
II 

Clermont-
Ferrand 

www.univ-bpclermont.fr 14 496 

16. Université de 
Corse 

Corte www.univ-corse.fr 3 703 

17. Université de Dijon Dijon www.u-bourgogne.fr 26 357 

18. Université de 
Grenoble Alpes 

Grenoble www.univ-grenoble-
alpes.fr 

39 689 
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19. Université de 
Guyane 

Guyane www.univ-guyane.fr 2 078 

20. Université de La 
Réunion 

Saint-Denis www.univ-reunion.fr 12 136 

21. Université de La 
Rochelle 

Rochelle www.univ-larochelle.fr 7 382 

22. Université du 
Havre 

Havre www.univ-lehavre.fr 7 230 

23. Université du 
Mans 

Mans Laval www.univ-lemans.fr 9 719 

24. Université de Lille-
I 

Lille www.univ-lille1.fr 19 380 

25. Université Lille II Lille www.univ-lille2.fr 28 163 

26. Université de Lille-
III 

Lille www.univ-lille3.fr 18 006 

27. Université de 
Limoges 

Limoges www.unilim.fr 14 757 

28. Université du 
Littoral 

Dunkerque www.univ-littoral.fr 9 669 

29. Université de 
Lyon-I 

Lyon www.univ-lyon1.fr 34 049 

30. Université de 
Lyon-II 

Lyon www.univ-lyon2.fr 29 279 

31. Université de 
Lyon-III 

Lyon www.univ-lyon3.fr 25 828 

32. Université de 
Montpellier 

Montpellier, 
Nîmes, Béziers, 
Sète, Perpignan, 
Carcassonne, 
Mende, Albaret-
Sainte-Marie 

 

www.umontpellier.fr 
39 082 

33. Université de 
Montpellier-III 

Montpellier www.univ-montp3.fr 18 369 

34. Université de 
Mulhouse 

Mulhouse www.uha.fr 7 692 

35. Université de 
Nantes 

Nantes www.univ-nantes.fr 35 021 

36. Université de Nice Nice unice.fr 26 382 

37. Université de 
Nîmes 

 www.unimes.fr 3 965 

38. Université de la 
Nouvelle-
Calédonie 

Nouméa www.univ-nc.nc 2 548 

39. Université 
d'Orléans 

Orléans www.univ-orleans.fr 14 238 
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40. Université de 
Paris-I 

Paris www.univ-paris1.fr 39 532 

41. Université de 
Paris-II 

Paris www.u-paris2.fr 16 592 

42. Université de 
Paris-III 

Paris www.univ-paris3.fr 16 882 

43. Université de 
Paris-IV 

Paris www.paris-sorbonne.fr 19 698 

44. Université de 
Paris-V 

Paris www.univ-paris5.fr 32 978 

45. Université de 
Paris-VI 

Paris www.upmc.fr 32 183 

46. Université de Paris 
VII 

Paris www.univ-paris-diderot.fr 23 250 

47. Université de 
Paris-VIII 

Saint-Denis www.univ-paris8.fr 21 802 

48. Université de 
Paris-X 

Nanterre www.u-paris10.fr 31 459 

49. Université de 
Paris-XI 

Orsay www.u-psud.fr 28 242 

50. Université de 
Paris-XII 

Créteil www.u-pec.fr 25 575 

51. Université de 
Paris-XIII 

Villetaneuse www.univ-paris13.fr 20 391 

52. Université de 
Marne-la-Vallée 
(Université Paris-
Est) 

Marne-la-Vallée www.u-pem.fr 10 556 

53. Université de 
Cergy-Pontoise 
(Université du 
grand ouest 
parisien) 

Cergy-Pontoise www.u-cergy.fr 12 827 

54. Université d’Évry-
Val d’Essonne 

Évry www.univ-evry.fr 9 205 

55. Université de 
Versailles 

Versailles, 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 

www.uvsq.fr 15 799 

56. Université de Pau Pau www.univ-pau.fr 11 774 

57. Université de 
Perpignan 

Perpignan www.univ-perp.fr 8 673 

58. Université de 
Poitiers 

Poitiers www.univ-poitiers.fr 22 978 

59. Université de la 
Polynésie française 

Punaauia www.upf.pf 3 255 
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60. Université de 
Reims 

Reims www.univ-reims.fr 22 650 

61. Université de 
Rennes I 

Rennes www.univ-rennes1.fr 25 803 

62. Université de 
Rennes-II 

Rennes www.univ-rennes2.fr 21 249 

63. Université de 
Rouen 

Mont-Saint-
Aignan 

www.univ-rouen.fr 25 304 

64. Université de 
Saint-Étienne 

Saint-Étienne www.univ-st-etienne.fr 17 163 

65. Université de 
Strasbourg 

Strasbourg www.unistra.fr 44 726 

66. Université de 
Toulon 

Toulon www.univ-tln.fr 8 760 

67. Université de 
Toulouse-I 

Toulouse www.ut-capitole.fr 21 210 

68. Université de 
Toulouse-II 

Toulouse www.univ-tlse2.fr 24 022 

69. Université de 
Toulouse-III 

Toulouse www.univ-tlse3.fr 29 485 

70. Institut national 
polytechnique de 
Toulouse 

Toulouse www.inp-toulouse.fr 7 000 

71. Université de 
Tours 

Tours www.univ-tours.fr 23 495 

72. Université de 
Valenciennes 

Famars www.univ-valenciennes.fr 10 369 

 

 
❖ ФРАНЦ ОРОНТОЙ ИЛҮҮ ДОТНО ТАНИЛЦАХ 

 
➢ www.france.fr (Франц орны танилцуулга, аялал жуулчлал)  
➢ www.outre-mer.gouv.fr (Франц орны засаг захиргааны харьяа 

муж арлууд)  
➢ www.rfi.fr (франц хэл дээрх олон улсын радио)  
➢ www.tv5.org (ТV5 телевиз)  
➢ www.culture.fr (Соёл урлаг)  
➢ www.rmn.fr   
➢ www.monuments-nationaux.fr (түүхийн болон байгалийн 

цогцолборт газар, биет ба биет бус соёлын өв, уран барилга, 
музей)  
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ФРАНЦ УЛСАД СУРАЛЦАХ БОЛОН ХЭЛНИЙ 
НОМУУД  

 
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? « Хэвлэмэл ном » 
Редактор: С.Дулам “МУ-ын ШУ-ны гавьяат 
зүтгэлтэн, доктор, профессор” 
Хэмжээ: 20 х 10 
Хуудасны тоо: 152 
 
Тус гарын авлагаас : 
– Францын их дээд сургуулийн сургалтын систем 
– Их дээд сургуулийн бүртгэлийн журам, үйл явц 
– Оюутны виз, урт ба богино хугацааны визийн 
ялгаа 
– Сургалтын тэтгэлэг, бүрдүүлэх баримт бичиг 
– Франц хэлний шаардагдах түвшин, франц улсад 
хэлний сургуульд суралцах 
– Их сургуулийн амьдрал, оюутны дадлага хэрхэн 
хийх вэ? 

– Оюутны карт, оршин суух эрх, түүнийгээ хэрхэн сунгуулах 
– Франц орны амьдралын хэв маяг, нийгэм, эрүүл мэнд, түрээсийн байр, 
даатгалын тогтолцоо 
– Санхүүгээ хэрхэн тооцоолох вэ?, хичээлийн бус цагаар ажиллах 
– Улсын харьяа их дээд болон зарим дагнасан сургалт бүхий их сургуулийн 
жагсаалт 
– Гадаад оюутнуудад зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, ирж 
суралцагсад мэдвэл зохих олон чухал зөвлөмж, холбоосуудыг тус номоос авах 
болно. 
 

Франц-Монгол харилцан ярианы ном     
        « Хэвлэмэл ном » 
 
Франц хэлтэн хүн бүхэнд зориулсан Франц-Монгол 
ярианы ном. 
Тус ярианы ном нь Монголд аялал жуулчлал, ажлаар 
ирж буй франц хэлт хүмүүст зориулсан жижиг 
товхимол ба номонд өдөр тутам хэрэглэгддэг үг 
хэллэгүүд, харилцан яриа зэргүүдийг тус бүр бүлэг 
болгон оруулснаас гадна, Франц-Монгол толь 
бичгийг хойд хэсэгт нь хавсарган өгсөн болно. 
 
Мөн франц хэл шимтэн сонирхогч, сурагч хэн бүхэнд 
дэмжлэг болох нь дамжиггүй. 
Франц найз нартаа бэлэглэх гоёхон бэлгийн нэг нь 

энэхүү ярианы ном байх болно. 
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« Сонсдог ном » буюу 30+6=36 харилцан 
яриа, 260 шинэ үг. « Цахим ном » 
 
Ном 30 бүлэгтэй, бүлэг бүр хэл зүйн 
одоо, ирээдүй, өнгөрсөн цагууд, үйл 
үгийн хэлбэрүүд, угтвар үг, газар орон 
заасан үг хэллэг, дайвар үг, … бусад 
франц хэлний чухал 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг өдөр тутмын 
харилцан ярианы хэвд хялбарчлан 
оруулсан. зарим бүлэгт 2 харилцан яриа 
бий. 
 
Сонсдог номын үргэлжлэх хугацаа 1 цаг, 
mp3 хэлбэрээр тул машиндаа, ажил, 
сургууль, … хаана ч сонсох бүрэн 
боломжтой. 
 

Сонсдог номын дагалдах цахим ном нь pdf хэрбэрээр тул өөрийн зөөврийн 
компьютер, таблет, kindle, mobile зэргүүддээ татан авч сонсонгоо дагаж унших 
боломжтойгоос гадна бүлэг тус бүрийн хойно шинэ үгс орчуулгын хамт орсон 
болно. 
 

« Франц хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг 130 үйл үг 
» « Цахим ном » 
 
Франц хэл, хэл зүйн дүрмүүдээс гадна, үйл үгийн 
хэрэглээ чухал байр суурийг эзэлдэг билээ. 
Тус цахим номонд франц хэлний хамгийн 
хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг 130 үйл үгийн 
хүргэж байна. 
 
Ном гурван товч бүлэгтэй. 
 
1-р бүлэгт: Франц хэлний түгээмэл хэрэглэддэг 
130 үйл үгийн жагсаалт монгол орчуулгатай. 
 
2-р бүлэгт: 130 үйл үгийг үндсэн 3-н бүлэгт 
“групп” хувааснаар илүү ойлгомжтой болгож 
өгсөн. 
 

3-р бүлэгт: Үйл үг тус бүрийг жирийн өнгөрсөн, одоо, жирийн ирээдүй цагуудад 
хувиргаж хүснэгтлэсэн бүлэг. тус хүснэгтээс уг үгийн хувирлыг 3-н хэвд 
хөрвүүлсэн хэлбэрээр харж болохоос гадна, бусад үгсийн хувирбаруудтай 
харцуулан үзэх, тогтоох нөхцлийг бүрдүүлэв. 
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Уг бяцхан ном та бүхний үйл үгийн санг нэмээд зогсохгүй, цаашдын франц хэл 
сурах алхамд маш том төхөм болно гэдэгт итгэлтэй байна. 
 
Ном хэрхэн худалдан авах талаар ЭНД дарж үзнэ үү.  
 
Франц оронд суралцах, аялах, ажиллах, хөрөнгө оруулалт, бизнес хамтрагч хайх, 
үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхтэй холбоотой үйлчилгээ талаар ЭНДЭЭС 
мэдээлэл авна уу.   
 
Холбоо барих: contact.bagun@gmail.com 
Blog: https://bagunblog.wordpress.com  
Facebook page: Bagun  
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