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Универзитет у Сержи-Понтоазу је један од 17 државних универзитета у близини 

Париза. Универзитет представља атрактиван центар за наставу и истраживања који 

прима стране студенте заинтересоване да студирају у Француској током једног семестра, 

целе академске године или дуже у циљу стицања дипломе. Поменути универзитет је 

културна, научна и стручна установа чији факултети обухватају области попут права, 

економије и менаџмента, међународних студија и савремених језика, друштвених наука, 

природних наука и технологије, као и педагогије. Универзитет такође обухвата 

Технолошки институт (Institute of Technology), Учитељски колеџ (Teacher Training College) 

и Институт за политичке студије (Institute of Political Studies). У току 2007. године, у склопу 

Универзитета основан је и Институт за напредне студије (Institute for Advanced Studies) у 

циљу подстицања научне сарадње између универзитетских истраживача и међународних 

научних заједница у свим значајнијим областима. Главна активност Института је 

организација годишњих тематских семестара са темама које су одабране на основу 

постојећих предмета у склопу 22 истраживачке лабораторије у саставу Универзитета. 

Поред истраживачких лабораторија, Универзитет обухвата и 2 лабораторије изврсности. 

Истраживачке активности на Универзитету у Сержи-Понтоазу класификују се у пет 

категорија: наука о материјалима; анализа, моделирање и управљање сложеним 

системима; технологија вештачке интелигенције; друштво, културни трансфер и пренос 

знања; право и политичке науке.  

Универзитет у Сержи-Понтоазу има и Међународни центар за француски језик и 

културне активности (Centre International de Langue Française et Action Culturelle) који 

страним студентима нуди курсеве француског језика и културе, а на крају додељује 

одговарајуће сертификате. 

Имајући у виду да Универзитет има више од 500 истраживача са докторатом и 430 

студената докторских студија који раде у 22 лабораторије, две лабораторије изврсности и 

6 технолошких платформи, Универзитет спада у најактивније истраживачке центре у 

Француској. Универзитет у Сержи-Понтоазу је у 2012. години рангиран на Шангајској 

листи, захваљујући активностима у области математике, као и на Тајванској ранг листи.  

У току 2013/2014. академске године, Универзитет је имао 16.000 студената и 1.800 

страних студената. Универзитет сваке године прима стране студенте у оквиру разних 

програма размене, укључујући Еразмус+ и Crepuq, као и билатералних споразума са 

универзитетима у Бразилу, Кини, Јапану, Кореји, Русији, САД-у и Вијетнаму. У области 

међународне сарадње, Универзитет има 323 споразума и успостављено је 236 

партнерстава са више од 52 земље у Европи и Аустралији, затим са Канадом, Кином, 

Индијом, Јапаном, Корејом, Русијом, као и са неколико земаља у Африци и Јужној 

Америци. 

  


