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Universiteit
van Lille

De Universiteit van Lille is een multidisciplinaire topuniversiteit in het hart van Noordwest-Europa en
biedt een uitzonderlijk cultureel en wetenschappelijk erfgoed dat deel uitmaakt van de geschiedenis
van de regio Hauts-de-France. Met 75.000 studenten (waaronder 9.500 internationale studenten),
6.700 medewerkers, 66 onderzoekseenheden en een opleidingsaanbod dat alle vakgebieden bestrijkt,
heeft de onderwijsinstelling zich gevestigd als een belangrijke speler in de regio op het gebied van
opleidingen, onderzoek en innovatie.
De Universiteit van Lille zet zich tevens in voor maatschappelijke vraagstukken en is bovendien de
winnaar van een uitgebreid financieringsplan (I-SITE) dat haar in staat stelt aanspraak te maken op
speciale fondsen om innovatieve projecten te financieren.

VOORNAAMSTE STUDIERICHTINGEN
Het opleidingsaanbod (LMD) van de Universiteit van Lille bestrijkt bijna alle vakgebieden: Kunst,
literatuur, talen; Recht, economie, management; Gezondheid; Menselijke en sociale wetenschappen;
Wetenschappen en technologieën; Wetenschappen en technieken van fysieke en sportieve activiteiten.
Daarnaast biedt de universiteit 16 volledig Engelstalige cursussen en 30 uitstekende tweetalige cursussen
aan. Ook worden er 42 programma’s met dubbele graden en 4 Erasmus Mundus-masteropleidingen
aangeboden.

ONDERZOEK
De Universiteit van Lille bestrijkt alle kennisgebieden en staat bekend om de kwaliteit van haar
geavanceerde multidisciplinaire onderzoek, met name door belangrijke nationale kwaliteitsmerken en
financiering: 5 toplaboratoria (Labex), 7 topfaciliteiten (Equipex). Uiteenlopende wetenschappelijke
middelen en 14 technologische platforms maken de onderzoeksomgeving compleet. Op het
universiteitsterrein zijn talrijke diensten, netwerken en voorzieningen aanwezig die bijdragen tot
efficiënt multidisciplinair onderzoek en diens positieve invloed op sociaaleconomische ontwikkeling.
De universiteit is actief in een netwerk met 5 technologieparken en 7 concurrentieclusters, waarin
bedrijven en laboratoria samenwerken aan innovaties in geavanceerde technologische sectoren. De
onderzoeksopleidingen vormen een belangrijk onderdeel van de Universiteit van Lille.
De doctoraatsopleidingen, die plaatsvinden in de laboratoria en de 6 Ecoles Doctorales
(onderzoeksscholen), stellen jonge onderzoekers in staat om hun scriptie af te ronden binnen
erkende onderzoeksteams, met een gunstige opening naar de internationale markt en een sterk
ondersteuningsbeleid van gezamenlijke scriptiebegeleiding. De Ecoles Doctorales houden ook toezicht
op de professionele integratie van doctoraatstudenten.

STERKE PUNTEN
Opening naar de internationale markt:
De Universiteit van Lille zet zich in voor de ontwikkeling van een
sterk ontvangstbeleid. Zij ontwikkelt en stimuleert internationale
samenwerking en uitwisselingen door middel van talrijke
partnerschappen en uitwisselingsprogramma’s met de beste
instellingen voor hoger onderwijs binnen en buiten de Europese
Unie. De Universiteit van Lille ondersteunt en stimuleert de
inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten via haar
MOBLILEX-beurzenprogramma.
De oprichting van een grensoverschrijdend netwerk:
In het hart van Noord-Europa is de Universiteit van Lille
begonnen met het creëren van een grensoverschrijdend netwerk
om uitwisselingen op het gebied van opleiding en onderzoek te
vergemakkelijken.

Onderwijsinnovatie
Zorgen voor betrokkenheid van studenten is de sleutel tot effectiënt leren. De Universiteit van Lille
streeft naar meer engagement door het aanbieden van een onderwijsplatform met onlinecursussen,
video’s, interactieve toepassingen en innovatieve en modulaire collegezalen die aan verschillende
onderwijstoepassingen kunnen worden aangepast.De Universiteit van Lille streeft er ook naar om van
haar studenten geïnformeerde burgers en economische spelers te maken die in staat zijn zich aan te
passen aan de veranderingen in de samenleving. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan projecten die
verband houden met de regio, die het campusleven bevorderen, activiteiten aanbieden die gericht zijn
op de campus en de regio, of die deel uitmaken van een benadering van sociale verantwoordelijkheid.
Te denken valt bijvoorbeeld aansolidaire kruidenierswinkels, een opvangprogramma voor vluchtelingen
en het opvangen en ondersteunen van studenten met een handicap.

GEOGRAFISCHE LIGGING
De Universiteit van Lille ligt in de hoofdstad van een regio met 6 miljoen inwoners, de Hauts-de-France,
in het hart van Noord-Europa en dichtbij verschillende Europese metropolen en hoofdsteden (Parijs,
Londen, Brussel, Amsterdam, Antwerpen, Keulen, Dortmund enz.). Dankzij talrijke internationale
verkeers-hubs (met name de luchthavens van Parijs-Roissy, Brussel en Londen) breidt de universiteit
haar invloedssfeer over de hele wereld uit, zoals blijkt uit de internationale samenwerking op hoog
niveau met meer dan 50 landen.
De universiteitscampussen bevinden zich in 8 steden binnen het stedelijk
gebied. Het personeel en de studenten profiteren van een solide openbaar
vervoersnetwerk, met alle campussen en onderzoekslocaties op minder dan 5
minuten van een metrostation en onderling minder dan 30 minuten van elkaar
verwijderd..
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Nuttige informatie:
•
•

De Starterskit van de Universiteit van Lille: box.univ-lille.fr
Hulpmiddelen voor internationale studenten: international.univ-lille.fr

Praktische informatie over de stad:
•
•
•

ILEVIA openbaar vervoer: www.ilevia.fr/fr/
CROUS LILLE: www.crous-lille.fr
Stad Lille: www.lille.fr
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Voor vertrek
 Download de ULillGo-app via de
app stores (Google PlayStore en
Apple App Store) !

Cursus Frans
als vreemde taal

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure
Aanmelding: afhankelijk van je situatie:
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Kan voorafgaand aan het academisch
jaar worden gevolgd:
www.international-academy.fr

Termijnen voor het verzenden van de
inschrijvingsbevestigingen
Procedures Studies in Frankrijk: begin maart - eind mei
Procedure Ecandidat: begin maart - juli

Het hele jaar door mogelijk:
Talencentrum van de Universiteit
van Lille – CLIL: clil.univ-lille.fr/defi/

Inschrijving: online inschrijvingsbestand:
inscriptions.univ-lille.fr/

Huisvesting
UITWISSELINGSSTUDENTEN:
Contact : exchange-helpdesk@univ-lille.fr
•

•

•

•

Reservering van een plaats in de
woonruimtes van de instelling (naargelang
beschikbaarheid)
Reservering van een plaats in de
studentenwoningen van de universiteit
(naargelang beschikbaarheid)
Terbeschikkingstelling van een
indicatieve lijst van accommodaties of
gespecialiseerde websites
Mogelijkheid om te zoeken naar
accommodatie op ons Studapart-platform:
univ-lille.studapart.com/fr

NIET-UITWISSELINGSSTUDENTEN:
Contact : maison-internationale@univ-lille.fr
Campus Cité scientifique, Gebouw A4
Het team van het Maison Internationale van
de Universiteit van Lille begeleidt studenten
zonder ingekaderd uitwisselingsverbandbij hun
zoektocht naar huisvesting. Zij kunnen ook
zoeken naar huisvesting op ons Studapartplatform: univ-lille.studapart.com/fr
•

•

Terbeschikkingstelling van een indicatieve
lijst van accommodaties of gespecialiseerde
websites
Vraag huisvesting aan bij de CROUS:
www. crous-lille.fr/international/demandede-logement/

Gegevens:
•

Exacte naam van de onderwijsinstelling: Universiteit van Lille

•

Status van de onderwijsinstelling: Openbaar

•

Stad van de hoofdlocatie van de onderwijsinstelling: Lille

•

Aantal studenten: 75.000 studenten

•

Percentage of aantal buitenlandse studenten: 9.500 studenten, ofwel 13%.

•

Aard en categorieën van toegekende diploma’s: LMD en andere nationale diploma’s: DAEU, bekwaamheid in
de rechten, DUT, DEUST, ingenieursdiploma, diploma voor de gezondheidssector, DU, CU

Ontvangstfaciliteiten

Maison Internationale

Plaats: Campus Cité scientifique, Gebouw A4
Openingstijden: eind augustus - eind juli
9.00 - 16.00 uur.
Contact: maison-internationale@univ-lille.fr

Komst naar Frankrijk voorbereiden
Vereenvoudig de administratieve procedures door je in
te schrijven op het online-platform van Livin France.
livin-france.com/school/univlille
Na aanmelding kun je via dit unieke platform al je
accounts voor het dagelijks leven in Frankrijk volgen
en beheren.

Aankomst op de campus:
Begeleiding bij administratieve procedures:
• Begeleiding bij het online aanvragen van verblijfsvergunningen
• Begeleiding bij het betrekken van de woning (CAF-socialeverzekeringsfonds, elektriciteit, gas, verzekering, borg, woonbelasting enz.).
• Begeleiding bij het openen van een bankrekening
- Kantoor van de internationale dienst CROUS, CAF-kantoor ter plaatse
- Hulp bij inschrijvingen voor administratie en opleidingen
Ontvangst en integratie:
Specifieke faciliteiten voor integratie:
Begeleiding bij elk nieuw academisch jaar. De Universiteit van Lille heeft intensieve
programma’s opgezet om haar studenten in de beste omstandigheden te ontvangen.
Aan het begin van het academisch jaar worden er «journées d’immersion» (JIVE;
«onderdompelingsdagen») georganiseerd. Dit zijn dagen voor kennismaking en
uitwisseling via sportieve en culturele evenementen, maar ook Welcome Days
(www.univ-lille.fr/welcome-days) die gewijd zijn aan internationale studenten (isw.univ-lille.fr).
De Universiteit van Lille heeft een eigen buddysysteem ontwikkeld: UlillExplore.
De vereniging ESN begeleidt internationale studenten: buddysystem.eu/fr
Cultuur en verenigingsleven: www.univ-lille.fr/vie-des-campus
De universiteit heeft op haar campus een bioscoop (Ciné Kino), een theaterzaal (l’Antre 2),
expositiezalen en andere culturele ruimtes. De talrijke en zeer actieve studentenverenigingen
nemen deel aan de activiteiten in de culturele en ontspanningslocaties van de campus (Espace
Culture, Cabaret Sully, café Ulysse, Maison des étudiants en Maison des étudiants internationaux).
De Universiteit van Lille heeft ook uitstekende sportfaciliteiten en biedt de mogelijkheid om 80
sportactiviteiten per week te beoefenen.

Gegevens:
•

Aalcursus Frans:
Voor uitwisselingsstudenten (intensief of extensief) aan het Talencentrum van de
Universiteit van Lille - CLIL. (Gratis)
Voor niet-uitwisselingsstudenten: DU FLE van de CLIL en/of International Academy, Summer School, die
de studenten de mogelijkheid biedt hun niveau van het Frans te perfectioneren en te certificeren en
tegelijkertijd de regio te ontdekken. (Betaald)

•

Studieprogramma’s voor buitenlandse studenten: 42 dubbele diploma’s (Licentie of Master), 4 Erasmus
Mundus Masters.

•

Opleidingen in het Engels Ja - Bovengenoemde opleidingen worden in het Engels gegeven.

•

Collegegeld voor het jaar (indicatief): www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/

•

Postadres: Hoofdkantoor van de Universiteit van Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille.

