
Chương trình đào tạo quốc tế nâng cao trình độ (CIP - 8 tháng) 
 

 

Nội dung  Nâng cao   

Thời gian  8 tháng  

Tổ chức   Giai đoạn đào tạo ban đầu (11 tuần) cập nhật và củng cố kiến thức 

của học viên về nước Pháp đương đại và châu Âu trong lòng thế giới, 

và một số các vấn đề cơ bản về địa chính trị. 

 Thực tập tại cơ quan hành chính (khoảng 7 tuần) : học viên nước 

ngoài sẽ được thực tập tại một cơ quan hành chính của Pháp, có hoạt 

động và chức năng nhiệm vụ gần với cơ quan cử đi. Theo đó, cơ quan 

thực tập cũng có nhiều loại (cơ quan hành chính trung ương, văn phòng 

tỉnh trưởng, các cơ quan hành chính địa phương khác, các cơ quan 

hành chính cấp cơ sở, các cơ quan nhà nước…). 

 Giai đoạn học chung với học viên người Pháp thuộc chương trình 

CSPA (13 tuần). Giai đoạn này giúp học viên đào sau kiến thức, phân 

tích, tư duy và làm việc theo nhóm cùng với các công chức của Pháp 

được bố trí để « trao đổi với bên ngoài ». 

Bằng cấp  Bằng quốc tế hành chính công (Diplôme international d’administration 

publique) có ghi rõ « Chương trình đào tạo quốc tế nâng cao » 

Điều kiện trúng 

tuyển 

 Là công chức, viên chức hoặc trong trường hợp ngoại lệ hãn hữu, 

chưa đi làm nhưng có định hướng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ 

công phục vụ cho đất nước. 

 Có bằng tương đương với trình độ master 1 hoặc một chương trình 

đào tạo tương đương, kết hợp với việc đã đảm nhiệm các vị trí có trách 

nhiệm đối với học viên là công chức. 

 Sử dụng thành thạo tiếng Pháp cả nói và viết. 

 Sử dụng được tiếng Anh. 

 Thi đỗ các bài thi tuyển cho ENA tổ chức.  

Học phí 4000 euro  

Hồ sơ đăng ký  Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng hợp tác và hành động văn hóa SCAC của Sứ quán 

Pháp. 

 

 

http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/formation-continue/Cycles-de-formation-de-type-reglementaire/cycle-superieur-perfectionnement-administrateurs

