


EURINSA
Tento dvouletý program (bakalářské studium) se 
zaměřením na Evropu si klade za cíl studenty připravit 
na navazující tříletý magisterský program v jednom 
z 9 studijních oborů, jehož absolventi získají titul INSA 
– INSA „Diplôme d’ingénieur“, což je mezinárodně 
uznávaný inženýrský titul MSc.



INSA Lyon
Od svého založení v roce 1957 je INSA Lyon – Národní institut 
vědy a technologie – jednou z předních francouzských škol 
s inženýrským zaměřením a má 23 mezinárodně uznávaných 
výzkumných pracovišť. 
Tato instituce kombinuje inženýrské vzdělání se silnými 
humanitními hodnotami a zároveň se pyšní špičkovým 
výzkumem i spoluprací s partnery z průmyslu. Rozmanitost, 
kvalita, inovace, otevřený přístup a skvělá reputace, to jsou 
klíčové hodnoty modelu INSA.

Vzdělávací model, který bere v potaz 
společenské výzvy 

INSA v Lyonu nabízí vzdělávací model se zaměřením na 
mezidisciplinární výuku a rozmanitost  programů, které spojují 
vědy, technologie, humanitní obory i měkké dovednosti.
Absolventi modelu INSA jsou zaměstnavateli oceňováni jako 
proaktivní, kreativní a podnikaví uchazeči. Plně si uvědomují, 
že svět se rychle mění, a jsou připraveni stát se společensky 
zodpovědnými profesionály, kteří jsou připravení navýzvy 
budoucnosti. 

INSA V ČÍSLECH 
6 300 studentů 

28 % zahraničních studentů

613 studentů PhD

677 administrativních a technických 
zaměstnanců

713 vyučujících výzkumníků

67 % studentů si najde práci před 
promocí



Od programu EURINSA 
k titulu MSc Eng.
EURINSA je evropská sekce připojená 
k základnímu inženýrskému programu, 
která studentům poskytuje široké, 
mezidisciplinární vzdělání ve vědách, 
technologiích a inženýrství. Program  
EURINSA je výjimečný tím, že studenty 
vzdělává v mezikulturním prostředí, 
protože polovina ročníku je tvořena 
zahraničními studenty a druhá polovina 
studenty francouzskými. 

Po ukončení dvouletého programu 
EURINSA studenti přejdou na tříletý 
postgraduální kurz na jednom 
z 9 studijních oborů (završenými 
získáním titulu MSc Eng.):
- Biologické vědy
- Stavební inženýrství a urbanismus
- Elektroinženýrství
-  Energetické a enviromentální 

inženýrství
- Průmyslové inženýrství
- Mechanické inženýrství
-  Věda o materiálech a materiálové 

inženýrství
-  Počítačová věda a informační 

technologie
- Telekomunikace

Program EURINSA
Dvouletý základní kurz má následující 
strukturu:

-  4 semestry dlouhé 15 týdnů  
(každý semestr představuje zhruba 
400 hodin výuky)

- 75 % odborné výuky
-  25 % mezidisciplinární výuky, 

která má za cíl rozšířit studentům 
mezikulturní náhled. 

-  Studenti musí povinně studovat 2 cizí 
jazyky (jiné než rodný jazyk),  
včetně angličtiny. 

-  Veškerá výuka je vedena ve 
francouzštině: je nabízena dodatečná 
podpora při studiu francouzštiny , a to 
studentům, kteří nemají francouzštinu 
jako mateřský jazyk (až 6 hodin týdně, 
dokud nedosáhnou úrovně B2).

EURINSA V ČÍSLECH

V uplynulých 30 letech 
od založení v roce 

1991 program EURINSA 
studovalo více než 
2 000 studentů.

75 studentů každý rok 
přijímáno do prvního 

ročníku

50 % studentů z Francie 
a 50 % zahraničních 

studentů

Studenti přijíždí studovat 
ze států Evropské unie 
i dalších zemí, jako je 
Albánie, Moldavsko, 

Rusko, Turecko…



Zapojení do života 
v kampusu
Kampus INSA se nachází 15 minut od 
centra Lyonu. 
Lyon je druhé největší francouzské 
město a několikrát v řadě bylo zvoleno 
jako nejlepší město pro studenty!

V našem dynamickém a otevřeném 
kampusu usilujeme o příjemné 
prostředí.  
Studenti mají po celý rok přístup 
k těmto výhodám:
- 130 studentských klubů a spolků
-  Ubytování v kampusu a jídelny 

otevřené každý den
- Nepřetržené zajištění bezpečnosti
-  Neustálá zdravotnická 

a psychologická péče

Letní škola francouzštiny 
Zahraniční studenti mohou v srpnu 
využít pětitýdenní all-inclusive letní 
školu, která jim před nástupem do 
1. ročníku programu EURINSA pomůže 
zlepšit znalosti francouzštiny (pro 
všechny úrovně), čímž jim usnadní 
integraci a umožní jim snáze si 
zvyknout na nové prostředí.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Oceňujeme uchazeče s komplexními 
znalostmi, kteří jsou motivováni 

mezikulturní povahou našeho studijního 
programu, mají vůdčí schopnosti a jsou 

otevření vůči ostatním.

POŽADAVKY
• Základní znalosti v oblasti  

přírodních věd  
(matematika, fyzika a chemie). 

• Probíhající studium nebo absolvování 
středoškolského vzdělání s maturitní 

zkouškou v oblasti přírodních věd
• Není stanovena žádná minimální nutná 

úroveň francouzštiny, ale základní 
znalost je výhodou.

NÁKLADY
Usilujeme o to, aby škola přijímala 

uchazeče z různých prostředí a všem  
poskytovala stejnou možnost ucházet se 

o studium. K dispozici jsou stipendia, která 
mohou studenti v zahraničních sekcích 

využít a která pokrývají zhruba 50 % všech 
nákladů na studium.

Více informací naleznete na stránce:
https://bourses-aides.insa-lyon.fr/ 

PŘIJÍMACÍ PROCES PRO 
ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Přijímací proces EURINSA je společný pro 
celou skupinu INSA, kterou celkem tvoří 

7 francouzských institucí.
https://www.groupe-insa.fr/preparer/
comment-candidater/les-procedures/
integrer-le-groupe-insa-en-1re-annee/

bac-non-delivre-par-la-france-candidature-
specifique-en-filiere-internationale 

Pokud se chcete ucházet o program 
EURINSA v Lyonu, uveďte v přihlášce 

konkrétně INSA Lyon.
Přihlášky je nutné podat od listopadu  

do začátku května.



Kontakt

INSA Lyon
Filière Eurinsa
Département FIMI

eurinsa@insa-lyon.fr
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/fimi-eurinsa
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