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1 strÁnkA, 4 FunkCe

01
vyHledÁvAt bÝvAlÉ 
zAHrAniČnÍ studenty 
ve FrAnCii 

03
dozvÍdAt se o AkCÍCH 
sPojenÝCH s FrAnCiÍ 

02
bÝt ve sPojenÍ s bÝvAlÝMi 
studenty, vytvořit 
diskuznÍ skuPiny 

04
zŮstAt v kontAktu 
s FrAnkoFonnÍ 
Podnikovou sFÉrou
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Prodlužte  
svoji zkušenost 

koMunikovAt, zŮstAt ve sPojenÍ



tři rubriky:

MAGAzÍnkAriÉrAkoMunitA

PArtAGer, diFFuser

stÁt se ČleneM
Praktické informace,  
success stories,…

koMunikovAt
seznam kontaktů a návod 
na použití
 
sdÍlet
Prezentace tematických 
skupin a návod na použití 

dAlšÍ rubriky

AktuAlity / AkCe 

jednoduCHÁ reGistrACe

kulturA
Festival v Cannes, knižní 
novinky, mezinárodní 
úspěchy,…  

FrAnCouzskÝ jAzyk
učit se francouzštinu,  
opakovat a používat ji.  
Ale proč? (zkušenosti 
studentů) 
  
zPÁtky do FrAnCie
Cestovní ruch, umění žít, 
gastronomie, řemesla, 
umění

PrACovnÍ nAbÍdky
nabídky a návod k použití 

jAk zÚroČit svÉ  
zkušenosti z FrAnCie
zkušenosti z pobytu, pohled 
zaměstnavatelů, praktické 
rady
  
business FrAnCe
ekonomické aktivity Francie 
v zahraničí, investice ve 
Francii, zdroje a výpovědi 
studentů 

www.rePublique-tCHeque.FrAnCeAluMni.Fr

rozšÍřit svoji sÍŤ, ProPAGovAt



bÝt ČleneM 
MezinÁrodnÍ sÍtě

nAvAzovAt kontAkty 

zÚroČit AbsolvovAnÉ 
studiuM 
A zkušenosti 

inForMovAt Členy sÍtě

zveřejŇovAt PrACovnÍ 
nAbÍdky A stÁže

rozvÍjet Aktivity 
A ProPAGovAt znAČku 

sdružovAt bÝvAlÉ 
studenty

řÍdit teMAtiCkÉ skuPiny

rozvÍjet PArtnerstvÍ 

rozšÍřit svoji sÍŤ 

nAvAzovAt kontAkty

nAbÍzet PřÍležitosti 

Pro bÝvAlÉ 
studenty: Pro Podniky: 

Pro vysokÉ 
školy: Pro PArtnery: 

rAbAt eXtÉrieur
FrAnCe AluMni znAMenÁ: 



CentrÁlnÍ strÁnky 
ve FrAnCii

CAMPus FrAnCe ČeskÁ rePublikA

FrAnCouzskÁ AGenturA Pro PodPoru vysokoškolskÉHo vzdělÁvÁnÍ,  
PřijÍMÁnÍ studentŮ A MezinÁrodnÍ Mobilitu 

FrAnCouzskÝ institut v PrAze - štěPÁnskÁ  35 - 111 21 PrAHA

www.rePublique-tCHeque.FrAnCeAluMni.Fr

o AdMinistrACi A sPrÁvu strÁnek se stArÁ CAMPus FrAnCe. 

o sPrÁvu strÁnek se stArAjÍ jednotlivÉ AMbAsÁdy.

lokÁlnÍ strÁnky


