Ле-Ман (фр. Le Mans) - місто у Франції, адміністративний центр департаменту
Сарта. Населення - 141,4 тис. жителів (2005); разом з передмістями це один з
семи найбільших за населенням міст країни. Місто Ле Ман володіє винятковим
культурним надбанням. «Старе місто» Ле Мана - це один з найбільших
середньовічних міст Європи, а гало-римська фортеця, яка огороджує його одна з найкраще збережених у світі. Безсумнівно, Ле Ман відомий у всьому
світі легендарними гонками «24 години Ле Ман». Найбільші гонки на
витривалість у світі, 24 години Ле Ман, з 1923 року являють собою місце
найбільших епічних баталій автомобілістів.
Загальна інформація про університет
Заснований в 1977 році і розташований в 200 км на захід від Парижа,
Університет м. Ле Ман є Альма-матір'ю для більш ніж 10 500 студентів, серед
яких 15% - іноземці. Навчання в університеті ведеться за такими напрямками
як: право, економічні науки, менеджмент, гуманітарні та соціальні науки, точні
науки і технології.
Навчальний заклад готує бакалаврів, магістрів, кандидатів наук і складається з
наступних факультетів:
Права і економічних наук
Філології і гуманітарних наук
Научно-технічний факультет
Вища інженерна школа (спеціалізація - промислові розробки - акустика,
коливання, інформатика)
інститут технологічної освіти (хімічне, механобудівництва, фізичні
вимірювання, комплексна механізація виробництва, управління
підприємствами та виробництвом)
філія науково-дослідного юридичного відділення і інститут технологічної
освіти (біотехнологія, комунікаційні мережі, техніки продажу)
інститут професійної освіти
Крім цього в університеті працюють науково дослідні центри з
інформатики, економіки, права, прикладної математики та біології, що
мають міністерську акредитацію чи університетську підтримку.
Фінансування та витрати.
При виїзді на навчання до Франції для відкриття студентської довгострокової
візи, Посольство Франції в Україні потребує доведення фінансової
забезпеченості студента в розмірі 615 Євро на місяць. Це означає, що ви
повинні зібрати 7380 євро, тобто суму, яка вважається достатньою на рік
проживання у Франції. Ці гроші ви повинні мати на своєму банківському
рахунку. Насправді, грошей потрібно набагато менше, коли розумно ними у
своєму розпорядженні. Основні витрати - це плата за проживання та за їжу.
Якщо не сильно витрачатися, то в середньому за місяць у вас буде йти не

більше 400 Євро.
Кімната в гуртожитку (площею 9 м ²) коштує 238 Євро на місяць, але ви також
можете знімати соціальне житло від 280 Євро на міс. з площею 58 м ².
Перевагою кімнати в гуртожитку є те, що вона знаходиться недалеко від
університету, недоліком - мала житлова площа. Варто зауважити, що у Франції
існує соціальна допомога студентам і малозабезпеченим, за допомогою якої ви
отримуєте повернення грошей за вашу житло в розмірі приблизно половини
вартості його оренди в місяць. Тобто за житло кожен місяць у вас буде йти
приблизно 120 Євро.
Що стосується продуктів харчування, вони тут набагато дешевше, ніж в
Україні. Так що переживати не варто - голодувати ви не будете. На харчування
йде в середньому 200 Євро на місяць якщо не сильно економити. У результаті
ми
отримуємо 120 +200 + додаткові витрати = 400 Євро на місяць.

В університетській їдальні

Необхідність знання французької мови.
Для того, щоб вчитися у Франції у Університеті м. Ле Ман Безсумнівною
потрібно знання мови, але якщо ви не маєте достатнього рівня знання мови (B1)
то можете записатися на спеціальні інтенсивні літні курси мови для іноземців у
Франції. Дані курси називаються DUFOS і обійдуться вони вам в 800 Євро за 3
місяці навчання. Протягом навчання ви будете приймати участь в різних
розважальних навчальних заходах, відвідувати середньовічні замки в різних
містах франції, поїдете на океан з ночівлею в наметах. Дані курси дуже
ефективно і здатні за 3 місяці при дуже великій мотивації студента підняти
рівень французької мови з А2 до C1. По закінченню курсів ви отримуєте
сертифікат закінчення мовних курсів з вашим рівнем знання мови.

Крім того, університет пропонує безкоштовні мовні курси французької,
англійської, іспанської, китайської та німецької мови «Campus soir». Заняття
проводяться щодня починаючи з 18.00. Існують окремі групи залежно від рівня
володіння мовою. І найголовніше, викладачі є носіями мови, так що ваші успіхи
повністю залежать лише від вашого бажання вчитися. «Campus soir» це
відмінне місце щоб познайомитися з безліччю цікавих людей з різноманітних
куточків планети.
Перші дні у Франції
Перший тиждень перебування у Франції, як на будь-якому новому місці,
пройде дуже швидко, захоплююче і непомітно. Вам також потрібно буде
відкрити рахунок у банку, зареєструвати медичну страховку і вирішити багато
інших адміністративних питань, в чому вам допоможе відповідальних за вас
людина з мовних курсів (у разі якщо ви на них запишетесь).
Університетська життя
У відмінності від більшості українських навчальних закладів розклад в
університеті м. Ле Ман не постійно, а змінюється від тижня до тижня. Так що
пари можуть починатися як і з 8 ранку, так і з 13.30. Також бувають дні, в які
необхідно знаходитися в корпусі з 8 ранку до 8 вечора. Ну навчання навчанням,
а обід за розкладом. Велика перерва триває півтори години. До послуг
студентів надаються дві університетські столові, щодо якості обслуговування
часом вище ніж відомі мережі українських громадського. При цьому ціна нижче нікуди, всього 3 євро 10 сантимів за один прийом їжі. Розплачуватися за
їжу можливо готівкою або спеціальної банківської картою, яка одночасно є і
студентським, і пропуском в певні будівлі кампусу. Крім того, цей
універсальний електронний пропуск також виконує функції читацького квитка
для бібліотеки. Університетська бібліотека заслуговує окремої уваги, оскільки
на відміну від України - це не пустельне будівля, побудована десятиліття тому,
а сучасне місце концентрації всіх учнів, в якому підготовка до іспитів
відбуватися максимально плідно. До слова про іспитах, їх досить багато. За
сесію доводитися здавати від 7 до 11 предметів за один тиждень. Так що
розслаблятися не варто, особливо виходячи з того, що університет створює для
вас всі можливі умови для отримання якісної освіти.
Всі заняття поділяються на три типи: лекції, практичні заняття під
керівництвом викладача та практичні заняття, під час яких потрібно працювати
самостійно. Якщо правильно розраховувати свій час, то можливо виконувати
всі лабораторні роботи ще в університеті, залишаючи вечір вільним для
дозвілля. Навчання відбувається в аудиторіях обладнаних за останнім словом
техніки, як приклад: два класи повністю укомплектованих комп'ютерами всім
відомої «яблучної» компанії. Існує централізована інформаційна система, в якій
зберігаються всі необхідні для студента дані, такі як: розклад занять, результати
іспитів, адміністративна інформація, портал для дистанційного навчання, а
також особиста електронна пошта, через яку, зокрема, відправляються всі
виконані роботи. У корпусі інформатики знаходиться безкоштовний принтер і
сканер, яким можуть скористатися лише студенти ІТ спеціальності. Для всіх
інших доступні принт-центри з лімітом 400 сторінок на рік. До всього цього вся
територія кампуса покрита безкоштовної мережею WiFi.

В учбовій лабораторії
Дозвілля
В університеті м. Ле Ман існує безліч студентських програм культурного
обміну. Яскравим прикладом є «Famille d'accueil». Дана програма дозволяє
іноземним студентам з головою зануритися в атмосферу звичайної французької
сім'ї. Щотижня організовуються зустрічі, звані вечері, походи в музеї чи кіно.
Всі ці заходи дають відмінний шанс ближче познайомитися з культурою та
традиціями іншої країни, а також просто добре провести час. Крім того,
регулярне спілкування з носіями мови відмінно підвищує розмовні навички, які
життєво необхідні для навчання за кордоном.
Спорт
Для тих, хто любить займатися спортом навчатися тут буде просто казка. За 25
Євро на рік можна вибрати 2 улюблених виду спорту і практикувати їх у
вільний від навчання час. Ви можете вибрати два з 40 доступних видів спорту
починаючи від легкої атлетики і закінчуючи карате, верховою їздою, гольфом і
т. д. Для більш активних є ще Приватна спортивна школа в центрі міста, але й
ціни там будуть вище.

Заняття спортом

