
НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ ДОГОВІР « CONVENTION D’ACCUEIL » 
(ДОСЛІДНИКИ ТА ВИКЛАДАЧІ-НАУКОВЦІ) 

Короткострокове перебування 

 
Дана іформація стосується науковців, які працюватимуть за договором « convention d’accueil» з метою 

проведення у Франції  дослідницької або викладацької діяльності. 
 
Особа, яка подає докумети на візу має надати договір « convention d’accueil»(приклад в додатку), який:  

 
- був виданий компетентним органом, який засвідчує, що заявник матиме достатні фінансові ресурси для 

того, щоб покрити свої витрати у Франції та репатріацію до країни проживання, матиме поліс медичного 
страхування на весь період його/її перебування, а також страховий поліс проти нещасного випадку, який 
може настати під час виконання дослідницької або викладацької діяльності на території запрошуючого 
закладу ;  
- містить підпис уповноваженої особи від запрощуючого закладу та офіційну печатку закладу;  
- та містить печатку компетентної префектури.  
 

Окремі випадки : « Наукові заходи » 

 
Заявникам, які їдуть до Франції з метою здійснення оплачуваної професійної діяльності в рамках 
«наукових заходів» на строк, що не перевищує 90 днів, не потрібно отримувати дозвіл на роботу  

 
Випадки, в яких дозвіл на роботу не потрібен 

 
Не потребує отримання дозволу на роботу участь у заходах, які проводяться в рамках 
міжуніверситетського та наукового співробітництва, яке сприяє обміну досвідом на міжнародному рівні. 
Такі заходи дозволяють молодим дослідникам представити роботи, над якими вони працють, та 
обговорити їх перспективи.  
Окрім учасників таких заходів, власне науковців, також звільняються від надання дозволу на роботу 
особи, які їх супроводжують та безпосередньо беруть участь у заходах або мають акредитацію від 
організаторів заходу. 
  
якщо дяльність заявника підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу:  

 
Окрім стандартного пакету документів на отримання шенгенської візи, роботодавець має передати 
заявнику, якого він запрошує до Франції, документи, що підтверджують, що така діяльність дійсно не 
потребує оформлення дозволу на роботу, тобто:  
- документи, які дозволяють встановити характер заходу та містять інформацію, зокрема про його місце 
проведення, період, тривалість, організаторів: заяву від організаторів, запрошення, афіши та рекламні  
матеріали тощо;  
- документи, які дозволяють підтвердити безпосередню участь заявника у заході: запрошення від 
організаторів, документи про акредитацію, трудовий контракт тощо.  
 
якщо діяльність заявника не підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу 

 
Роботодавець має отримати дозвіл на роботу, звернувшись до уповноваженого Регіонального управління 
з питань підприємництва, конкуренції, спроживання, роботи та зайнятості (DIRECCTE) та передати його 
заявнику.  
Заявник має подати : документ CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié 
étranger » (заява на отримання дозволу на роботу, здійснювану іноземник працівником), який має бути 
затверджений Управлінням (DIRECCTЕ). 

 

 

 
 
 


