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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία 
  

Τεύχος Ιανουαρίου 2017/Numéro de janvier 2017 
 

 

1.- Κύκλος «Τα Rendez-Vous Campus 
France» 

 
Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 
 
25.01.2017, 17.00 
Auditorium Theo Angelopoulos 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Τα βασικά σημεία αυτής της διάλεξης θα είναι: Η 

συνολική παρουσίαση της ανώτατης γαλλικής 
εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 
εισαγωγής στον πρώτο κύκλο σπουδών (Licence), η 
φοιτητική ζωή στη Γαλλία. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία η περίοδος των 
αιτήσεων εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών 
(Licence 1) ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου και τελειώνει 
στις 20 Μαρτίου, η διάλεξη θα περιλαμβάνει μία 
παρουσίαση της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της 
πλατφόρμας http://www.admission-postbac.fr/ 
 
Στο τέλος της διάλεξης, το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη 
διαδικασία των αιτήσεων εισαγωγής ή με οποιοδήποτε 
άλλο θέμα αφορά τις σπουδές στη Γαλλία. 
 
 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, 
επικοινωνήστε με το γραφείο CampusFrance: 
athenes@campusfrance.org 
 

…………………………. 
 

 
 

  

 

1. – Cycle « Les Rendez-Vous Campus 
France » 

 

Les études de Licence  
 
25.01.2017, 17h00 
Αuditorium Theo Angelopoulos 
Institut français de Grèce 
 
Les points principaux de cette conférence seront : 

La présentation de l’enseignement supérieur 
français, les modalités d’admission en 1ère année 
d’études, la vie étudiante en France. 
 
 
Etant donné que la période des demandes 
d’admission en 1ère année d’études en France 
commence le 20 janvier et se termine le 20 mars, 
la conférence comprendra une démonstration de la 
demande d’admission à partir de la plateforme  
http://www.admission-postbac.fr/ 
 
A l’issue de la conférence, le public aura la 
possibilité de poser des questions sur la procédure 
de demande d’admission ou sur tout autre point 
concernant les études en France. 
 
 
Entrée libre. 
 
Pour toute précision, contactez l’espace Campus 
France : athenes@campusfrance.org 
 

 
…………………………. 
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2.-  Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» 
 

Προβολή της ταινίας Αύριο 
 
Στο πλαίσιο του κύκλου «Η νεολαία που καινοτομεί», 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα προβάλει για πρώτη 
φορά στην Αθήνα την ταινία-φαινόμενο που προτρέπει 
τους πολίτες να γίνουν επιχειρηματίες της αλλαγής. 
 
 
27.01.2017, 19.30΄  
Auditorium Theo Angelopoulos 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Και αν η παρουσίαση διάφορων λύσεων μαζί με μία 
ιστορία που πίσω της αφήνει θετικές επιδράσεις είναι ο 
καλύτερος τρόπος ν’ αντιμετωπίσουμε την 
περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική 
κρίση που μαστίζουν τις χώρες μας;  
Κατόπιν δημοσίευσης έρευνας που ανακοινώνει την 

πιθανή εξαφάνιση ενός μέρους της ανθρωπότητας έως 
το 2100, ο Cyril Dion και η Mélanie Laurent φεύγουν 
με μία ομάδα τεσσάρων ατόμων για να 
πραγματοποιήσουν έρευνα σε δέκα χώρες. Σκοπός 
τους είναι να καταλάβουν τί θα μπορούσε να προ-
καλέσει μία τέτοια καταστροφή και, κυρίως, πώς 
μπορούμε να την αποφύγουμε.  
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους συνάντησαν τους 
πρωτοπόρους που εφευρίσκουν νέες πρακτικές στο 
χώρο της γεωργίας, της ενέργειας, της οικονομίας, της 
δημοκρατίας και της εκπαίδευσης. Παραθέτοντας μια 
μετά την άλλη αυτές τις θετικές και στοχευμένες 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη πάρει μορφή, δίνεται η 
εικόνα του κόσμου του αύριο που αναδύεται… 
 
Η ηθοποιός Mélanie Laurent, με ευαισθησία και έντονη 

δραστηριότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, 
συμμετέχει στην καμπάνια Fish Fight, αλλά και σε 
πολλές καμπάνιες της GreenPeace. Τον Μάιο του 2014 
μαζί με τον Cyril Dion, συνιδρυτή της ΜΚΟ Colibris, 
ξεκινάει να συγκεντρώνει κεφάλαια μέσω της 
KissKissBankBank, της πρώτης πλατφόρμας 
συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Ο 
στόχος των 200.000 ευρώ επετεύχθη σε 3 μέρες και το 
ποσό διπλασιάστηκε στα τέλη του Ιουλίου του 2014. 
Με αυτά τα χρήματα κατάφεραν να ολοκληρώσουν την 
παραγωγή του ντοκιμαντέρ Αύριο.  
 
Η ταινία τους προβλήθηκε για πάνω από 23 εβδομάδες 
στη Γαλλία και ξεπέρασε το 1.000.000 θεατές!  
 
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 
2015 στο Παρίσι, στη Διάσκεψη για το Κλίμα, ενώ το 
2016 κέρδισε το βραβείο César του καλύτερου 
ντοκιμαντέρ. 
 
Είσοδος ελεύθερη, ελληνικοί υπότιτλοι 
 
*Συνημμένη πρόσκληση 
 

 
…………………………. 

 
 

 

2.-  Cycle Jeunesse innovante 
 

Projection du film Demain 
 
Dans le cadre du cycle « Jeunesse innovante », 
l’Institut français de Grèce projettera pour la 
première fois à Athènes le film évènement qui 
incite les citoyens à devenir des entrepreneurs du 
changement. 
 
27.01.2017, 19H30  
Auditorium Theo Angelopoulos 
Institut français de Grèce 
 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? 
 
Suite à la publication d’une étude qui annonce la 

possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec 
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.  
 
 
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation.  
En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à 
voir émerger ce que pourrait être le monde de 
demain… 
 
Particulièrement impliquée dans la préservation de 

l’environnement, Mélanie Laurent participe à plu-
sieurs campagnes GreenPeace et Fish Fight.  
 
En mai 2014, elle lance avec Cyril Dion, co-
fondateur de l’ONG Colibris, une collecte de fonds 
sur KissKissBankBank, la première plateforme de 
financement participatif en Europe. L’objectif de 
200 000 euros est atteint en trois jours et la 
somme doublée à la fin du mois de juillet 2014. Cet 
argent leur permet de réaliser le documentaire 
Demain. 
 
Le film Demain a été projeté pendant plus de 23 
semaines en France et a dépassé le million de 
spectateurs !  
 
Il est présenté en décembre 2015, au Sommet 
mondial sur le climat à Paris. En 2016, le film 
remporte le César du meilleur film documentaire. 
 
Entrée libre, sous-titres en grec 
 
*Invitation ci-jointe 
 

 
…………………………. 
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3. – Κύκλος Σύγχρονη σκέψη 

Διάλεξη της Nicole Fontaine 
 

Η Ευρώπη μετά το Brexit, πώς να 

επαναπροσδιορίσουμε το εγχείρημα μίας 
ενωμένης και αλληλέγγυας Ευρώπης; 

 

Στα πλαίσια του κύκλου του «Σύγχρονη Σκέψη», το 

2017 το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θέτει επί τάπητος 

το ζήτημα της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, προσκαλώντας γάλλους διανοούμενους 

από διάφορους τομείς του επιστητού. 

 

31.01.2017, 19.30΄  
Auditorium Theo Angelopoulos 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

 
Εδώ και κάποια χρόνια μία σειρά κρίσεων κλονίζει το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κρίση του ευρώ, 
μεταναστευτική κρίση, αναστολή της οικονομικής και 
της κοινωνικής ολοκλήρωσης, κρίση εμπιστοσύνης των 
πολιτών, ορισμένοι προειδοποιούν ακόμα και για 
διάλυση της Ευρώπης. 
Πώς φτάσαμε ως εδώ;  
Στις 23 του περασμένου Ιουνίου, συνέβη αιφνιδιαστικά 
το Brexit. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να είναι 
ευκαιρία για διευκρινίσεις και ένα καινούριο ξεκίνημα, 
εφόσον βέβαια γνωρίζουμε πώς να αδράξουμε αυτή 
την ευκαιρία.  
Σήμερα πρέπει να αναθεωρήσουμε την Ευρώπη. 
Διέξοδοι υπάρχουν και δεν είναι πολύ αργά. 

 
Η Nicole Fontaine διετέλεσε Πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου από το 1999 έως το 2002. 
Βαθιά πεπεισμένη για την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 

ενωμένης Ευρώπης, ανοίγει τον κύκλο διαλέξεων του 
2017 και μας καλεί να σκεφτούμε την «υπαρξιακή 
κρίση» που περνάει η Ευρώπη. 
Η Nicole Fontaine είναι δικηγόρος και ξεκίνησε την 
πολιτική της καριέρα το 1984 ως ευρωβουλευτής, 
εξασκώντας τα καθήκοντά της μέχρι το 2009.  
Έπειτα από τον διορισμό της ως Υπουργός Βιομηχανίας 
από το 2002 έως το 2004, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο 
Nice Sophia Antipolis, όπου για 5 χρόνια ήταν κάτοχος 
της έδρας Jean Monnet ad personam.  
Σήμερα διδάσκει στα πλαίσια του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών Ευρωπαϊκές Υποθέσεις του 
Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδώντου Παρισιού, ενώ 
είναι και συνεργαζόμενη καθηγήτρια με την ανώτατη 
εμπορική σχολή ESCP Europe.  
 
Εισαγωγή:  
Ρόδη Κράτσα, Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
Ευρωβουλευτής (1999-2014) & Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007-2012). 
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής 
 
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση  
Θα δοθούν βεβαίωσεις παρακολούθησης στους 
φοιτητές. 
*Συνημμένη πρόσκληση 

3. – Cycle Pensée contemporaine 

Conférence de Nicole Fontaine 
 

L’Europe après le Brexit, comment 

réinventer le projet d’une Europe unie et 
solidaire ? 
 
Dans le cadre de son cycle « Pensée contem-
poraine », l’Institut français de Grèce propose, en 
2017, d’aborder la question de l’Europe et de 
l’identité européenne en invitant des intellectuels 
français issus de plusieurs disciplines.  
 
 
31.01.2017, 19H30 
Auditorium Theo Angelopoulos 
Institut français de Grèce 

 

Depuis quelques années, une succession de crises 
ébranle le projet européen. Crise de l’euro, crise 
migratoire, panne de l’intégration économique et 
sociale, crise de confiance des citoyens..., certains 
en viennent même à faire état d’une menace de 
décomposition.  
Comment a-t-on pu en arriver là ?  
Le 23 juin dernier, contrairement à toute attente, le 
Brexit s’est produit. Mais il peut être la chance 
d’une clarification et d’un rebond, pour autant que 
l’on sache saisir cette chance.  
Aujourd’hui, l’Europe doit être repensée. Des voies 
sont ouvertes, et il n’est pas trop tard.  
 
 
Présidente du Parlement européen entre 
1999 et 2002, Nicole Fontaine, convaincue de 
la nécessité de l’Europe, ouvre le cycle 2017 et 
nous invite à réfléchir sur « la crise existentielle » 

que traverse l’Europe.  
Avocate, Nicole Fontaine a débuté sa carrière 
politique en 1984, comme députée européenne, 
mandat exercé jusqu’en 2009. Elle a été est la 
deuxième femme à présider le Parlement 
européen.  
Après avoir été nommée ministre déléguée à 
l’Industrie de 2002 à 2004, elle a enseigné à 
l’université Nice Sophia Antipolis où elle fut titulaire 
pendant 5 années d’une chaire Jean Monnet ad 
personam. Enseignant actuellement au sein du 
Master Affaires européennes de l’Institut d’études 
politiques de Paris, elle est également professeur 
affilié à ESCP Europe.  
 
Introduction :  
Rodi Kratsa, Présidente de l’Institut pour la 
démocratie Constantinos Caramanlis, députée 
européenne (1999-2014) & Vice-Présidente du 
Parlement européen (2007-2012).  
En collaboration avec l’Institut pour la démocratie 
Constantinos Caramanlis  
 
Entrée libre, traduction simultanée  
Des attestations de présence seront délivrées aux 
étudiants.  
*Invitation ci-jointe 
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4. - Journées des talents 
 
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία  
 
11.02.2017, 10.00-18.00 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Με περισσότερους από 298 000 αλλοδαπούς φοιτητές, 
η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε φιλοξενία 
αλλοδαπών φοιτητών. 
Ακόμη, οι νέοι της Ελλάδας φαίνεται πως επιλέγουν 
όλο και περισσότερο τη Γαλλία ως προορισμό για τις 
σπουδές τους. 
Εν όψει του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις 
σπουδές στη Γαλλία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
ανανεώνει τις συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων 
των γαλλικών ιδρυμάτων και το ελληνικό κοινό. 
 
Τα καλύτερα γαλλικά ιδρύματα διατίθενται να 
υποδεχτούν νέους από την Ελλάδα και έτσι θα 
παρουσιάσουν στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου το 

εύρος των προγραμμάτων σπουδών που διαθέτουν, 
απαντώντας και στις ερωτήσεις των υποψηφίων. 
Δημόσια πανεπιστήμια διαφόρων κλάδων, πολυτεχνία, 
business schools και εξειδικευμένες σχολές θα 
βρίσκονται στο ετήσιο ραντεβού που αφιερώνεται στην 
ενημέρωση τον προσανατολισμό και την αξιοποίηση 
του δυναμικού της ελληνικής νεολαίας. 
 
Παράλληλα με τις συναντήσεις, θα γίνουν θεματικές 
παρουσιάσεις σχετικά με την εκπόνηση σπουδών στη 
Γαλλία, στο Αuditorium Theo Angelopoulos. Οι 
διαλέξεις αυτές θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν το 
κοινό σχετικά με ορισμένα πεδία ή επίπεδα της 
γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά θα αποτελέσουν 
και μια ευκαιρία για τους Alumni  να μοιραστούν την 
προσωπική τους εμπειρία από τις σπουδές στη Γαλλία. 
 
Συμμετέχουν τα εξής ιδρύματα :  
Πανεπιστήμια : 
-Université d’Artois 
-Université Paul Valery Montpellier 3 
-Université d’Orléans 
-Université Jean Moulin Lyon 3 
-Université Paris 13 
-Université Paris 1- Master SIC 
-Université de Picardie Jules Verne 
-Université Lyon 2 
-Université Paris-Sorbonne – Institut Néo-hellénique 
UFR de Grec 
-Université de Cergy Pontoise 
 
Σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων / 

Business Schools : 
-IESEG School of Management 
-ESSEC Business School 
-EDHEC Business School 
 
Πολυτεχνεία : 
-INSA Rouen 
-Polytech Nantes 
-CESI Ecoles d’ingénieurs 
-Ecole des Ponts Paristech 
-HEI 
-Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour 

4. - Journées des talents  
 

Salon des études en France  
 
11.02.2017, 10.00-18.00  

Institut français de Grèce 

 
Avec plus de 298 000 étudiants étrangers, la 
France est le 3ème pays d’accueil des étudiants 
étrangers au niveau mondial. 
Les jeunes Grecs sont eux aussi de plus en plus 
nombreux à choisir la France comme destination 
d’études. 
Au vu de cet intérêt croissant pour les études en 
France, l’IFG renouvelle les rencontres entre les 
représentants d’établissements français et le public 
grec. 
 
Les meilleurs établissements français souhaitent 
accueillir des jeunes Grecs et viendront à Athènes 
le 11 février pour présenter leur offre de formation 

et répondre aux questions des candidats : 
Universités publiques pluridisciplinaires, écoles 
d’ingénieurs, business schools et écoles 
spécialisées seront présentes au rendez-vous 
annuel consacré à l’information, l’orientation et la 
mise en valeur du potentiel de la jeunesse grecque. 
 
Parallèlement à ces rencontres, des présentations 
thématiques ayant trait aux études en France se 
dérouleront dans l’auditorium Theo Angelopoulos. 
Ces conférences auront pour objectif d’informer le 
public sur certaines filières ou niveaux de 
l’enseignement supérieur français mais seront aussi 
une occasion de donner la parole aux Alumni qui 
témoigneront et partageront leur expérience 
personnelle d’études en France. 

 
Etablissements participants : 
Universités : 
-Université d’Artois 
-Université Paul Valery Montpellier 3 
-Université d’Orléans 
-Université Jean Moulin Lyon 3 
-Université Paris 13 
-Université Paris 1- Master SIC 
-Université de Picardie Jules Verne 
-Université Lyon 2 
-Université Paris-Sorbonne – Institut Néo-
hellénique UFR de Grec 
-Université de Cergy Pontoise 
 
Business Schools : 
-IESEG School of Management 
-ESSEC Business School 
-EDHEC Business School 
  
 
Ecoles d’ingénieur : 
-INSA Rouen 
-Polytech Nantes 
-CESI Ecoles d’ingénieurs 
-Ecole des Ponts Paristech 
-HEI 
-Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour 

http://www.univ-artois.fr/
http://www.univ-montp3.fr/
https://www.univ-orleans.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
https://www.univ-paris13.fr/
https://www.univ-paris1.fr/diplomes/mastersic/
https://www.u-picardie.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/rubrique3085
http://www.paris-sorbonne.fr/rubrique3085
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
http://www.ieseg.fr/
http://www.essec.edu/fr/
https://www.edhec.edu/en/
http://www.insa-rouen.fr/accueil?set_language=fr&cl=fr
http://web.polytech.univ-nantes.fr/
https://www.eicesi.fr/
http://www.enpc.fr/
http://www.ensiie.fr/
http://www.univ-artois.fr/
http://www.univ-montp3.fr/
https://www.univ-orleans.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
https://www.univ-paris13.fr/
https://www.univ-paris1.fr/diplomes/mastersic/
https://www.u-picardie.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/rubrique3085
http://www.paris-sorbonne.fr/rubrique3085
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
http://www.ieseg.fr/
http://www.essec.edu/fr/
https://www.edhec.edu/en/
http://www.insa-rouen.fr/accueil?set_language=fr&cl=fr
http://web.polytech.univ-nantes.fr/
https://www.eicesi.fr/
http://www.enpc.fr/
http://www.ensiie.fr/
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l’Industrie et l’Entreprise 
-Centre de Robotique-MINES ParisTech 
 
Σχολές τεχνών : 
- Sustainable Design School 

 
Πρόγραμμα  παρουσιάσεων : 
 11.00 : Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Licence) 
Τα βασικά σημεία  της διάλεξης θα είναι: Η συνολική 
παρουσίαση της ανώτατης γαλλικής  εκπαίδευσης, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής στον πρώτο 
κύκλο σπουδών (Licence), η φοιτητική ζωή στη Γαλλία. 
 
16.30 : Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Master) 
Τα κύρια σημεία της διάλεξης θα είναι: Η οργάνωση 
των σπουδών στην Γαλλία, η αναζήτηση του Master, οι 
διαδικασίες εισαγωγής, τα προγράμματα υποτροφιών, 
η φοιτητική ζωή στην Γαλλία. 
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Πληροφορίες : athenes@campusfrance.org  
 

…………………………. 

 
5. - Ecole Normale Supérieure (ENS) 
 

Υποψηφιότητες μέσω διεθνούς διαδικασίας 
εισαγωγής   
 
Η διεθνής διαδικασία εισαγωγής 

 Απευθύνεται σε φοιτητές από όλο τον κόσμο 
με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση 

 Εκτυλίσσεται σε δύο σκέλη: στην επιλογή 
βάσει των φακέλων των υποψηφίων και στις 
γραπτές και προφορικές εξετάσεις των 
υποψηφίων που επιλέχθηκαν στην πρώτη 

φάση.  
 Διαθέτει 10 θέσεις για σπουδές θετικών 

επιστημών και 10 θέσεις για φιλολογικές 
σπουδές. 

 Προσφέρει τριετή υποτροφία σπουδών για 
την προετοιμασία ενός Master της ENS  (ή 
κάποιου ιδρύματος που συνεργάζεται με την 
ENS), καθώς και το δίπλωμα της ENS με το 
βαθμό του Master.  

 
Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων 
 
Οι υποψήφιοι: 

 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της 
ηλικίας τους την ημερομηνία έναρξης των 
εγγραφών.  

 Δεν πρέπει να έχουν υποβάλει προηγουμένως 
υποψηφιότητα για την εν λόγω διαδικασία 

 Δεν πρέπει να έχουν διαμείνει στη Γαλλία 
πάνω από 10 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 
του διαγωνισμού (1η Σεπτεμβρίου – 31 
Αυγούστου), αλλά και κατά το προηγούμενο. 

 Πρέπει να πιστοποιήσουν την φοίτησή τους 
στο εξωτερικό, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού 
έτους τουλάχιστον, γεγονός που θα πρέπει να 
επικυρώνεται τη χρονιά πριν την έναρξη 
υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 Πρέπει να πιστοποιήσουν, την 1η Σεπτεμβρίου 

l’Industrie et l’Entreprise 
-Centre de Robotique-MINES ParisTech 
 
Ecole d’art : 
- Sustainable Design School 

 
Programme des présentations: 
11 h : Les études de Licence: Présentation de 
l’enseignement supérieur français, modalités 
d’admission en 1ère année d’études, vie étudiante 
en France. 
 
 
16h30 : Les études de Master : Organisation des 
études en France, recherche de la formation 
(Master), modalités d’admission en Master, 
programmes de bourses, vie étudiante en France. 
 
 
Entrée libre. 
 
Informations : athenes@campusfrance.org 

 
…………………………. 

 

5. - Ecole Normale Supérieure (ENS) 
  

Sélection internationale 
 
 
La sélection internationale  
 
• s’adresse à des étudiants venus du monde entier 
dont les résultats universitaires sont excellents 
• se déroule en deux temps : une sélection sur 
dossier, puis les candidats sélectionnés sont 
convoqués pour passer des épreuves écrites et 

orales.  
• Nombre de places ouvertes : 10 places pour les 
disciplines scientifiques et de 10 pour les disciplines 
littéraires 
• Bourse d’étude de 3 ans, pour préparer un 
master porté par l’ENS (ou par un établissement 
partenaire de l’ENS), ainsi que le diplôme de l’ENS 
qui a grade de master. 
 
 
Conditions d’inscription 
 
• Ne pas avoir dépassé son 26ème 
anniversaire à la date d’ouverture des inscriptions ; 
 
• Ne pas avoir fait auparavant acte de 
candidature à la SI ; 
 
• Ne pas avoir résidé en France plus de 10 
mois dans l’année académique du concours (1er 
septembre - 31 août) et celle qui la précède ; 
 
• Justifier de la validation d’au moins une 
année universitaire à l’étranger, validée dans 
l’année civile précédant l’ouverture des 
candidatures. 
 
• Justifier au 1er septembre suivant le jury 

http://www.ensiie.fr/
http://www.the-sds.com/fr/
mailto:athenes@campusfrance.org
http://www.ensiie.fr/
http://www.the-sds.com/fr/
mailto:athenes@campusfrance.org
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μετά τη συνεδρίαση της εξεταστικής 
επιτροπής, τη φοίτηση δύο ετών τουλάχιστον 
σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό 

 

Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων:  
http://www.ens.fr/admission/selection-
internationale/article/session-2016 
 
Λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων:  
1η Φεβρουαρίου 2017 
 

…………………………. 

 

6. - 2η διοργάνωση του διαγωνισμού 
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων 
 
Διεθνές Φεστιβάλ Design Parade  
 
Ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων 
διοργανώνεται από το κέντρο τέχνης Villa Noailles 

στην νότια Γαλλία. Έχει ως στόχο να αναδείξει τους 
νέους αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων και να τους 
στηρίξει μαζί με τους εταίρους του Φεστιβάλ με 
υποτροφίες και προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών.  
 
Ο διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε το 2015, διαθέτει μία 
εκλεκτή διεθνή επιτροπή και προσφέρει μία μοναδική 
πλατφόρμα στα νέα ταλέντα για να προωθήσουν τη 
δουλειά τους και να γνωρίσουν τους διεθνείς 
παράγοντες του επαγγέλματος. Ο διαγωνισμός είναι, 
επίσης, μία ευκαιρία να παρουσιάσουν την δουλειά 
τους μέσω δύο ανέκδοτων σχεδίων (δημιουργία ενός 
καθιστικού – living room και μίας βιτρίνας), των οποίων 
η έκθεση είναι ανοιχτή στους επαγγελματίες και στο 
κοινό, καθώς και μίας δημοσίευσης. 
 

Ο νικητής του διαγωνισμού ανταμείβεται  από το 
Grand Prix Design Parade. 
 
Ο διαγωνισμός δεν αφορά τους τομείς του σχεδίου 
μόδας, ούτε εκείνου της γραφιστικής. 
 
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους νέους άνω 
των 18 ετών. Συλλογικές υποψηφιότητες (ντουέτο, 
τρίο κτλπ.) γίνονται δεκτές. 
 
*Πληροφορίες και υποψηφιότητες στην ιστοσελίδα: 
http://www.villanoailles-hyeres.com/welcome/.  

 
…………………………. 

 

7. - Studium στην περιοχή Centre-Val de 

Loire 
 

Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές της 
αλλοδαπής 

 
Το Studium είναι μια δομή αξιοποίησης της έρευνας 
που δημιουργήθηκε στην περιοχή Centre-Val de Loire 
το 1996 και έχει ως στόχο να προωθήσει τις διεθνείς 
συνεργασίες. Η λειτουργία του κατατάσσεται στην 
κατηγορία "Institute for Advanced Studies". 
 

d’admission la validation d’au moins deux années 
d’enseignement supérieur à l’étranger. 
 
 
 

Informations et candidature : 
http://www.ens.fr/admission/selection-
internationale/article/session-2016 
 
Clôture des inscriptions le 1er février 2017 
 
 

…………………………. 
 

6. - 2e édition du concours 
d’architecture d’intérieur 
 

Festival International Design Parade 
 
Le concours d’architecture d’intérieur est organisé 
par le centre d’art Villa Noailles dans le sud de la 

France. Il a pour but de révéler les jeunes 
architectes d’intérieur et de les soutenir avec les 
partenaires du Festival, par des bourses et des 
résidences de création. 
 
Lancé en 2015, le concours réunit un prestigieux 
jury international et offre une plateforme unique 
aux jeunes talents pour promouvoir leur travail et 
rencontrer les acteurs internationaux de la 
profession.  
Le concours est aussi l’occasion de présenter leur 
travail à travers deux projets inédits (la réalisation 
d’une pièce à vivre et d’une vitrine), dont 
l’exposition est ouverte aux professionnels et au 
public, ainsi qu’une publication. 
 

Le concours est récompensé par le Grand Prix 
Design Parade.  
 
Le concours ne concerne pas les domaines du 
stylisme de mode, ni celui du graphisme.  
 
Le concours est ouvert à tous les designers de plus 
de 18 ans. Les candidatures collectives (duo, trio 
etc.) sont acceptées.  
 
*Informations et candidatures sur le site : 
http://www.villanoailles-hyeres.com/welcome/ 
 

…………………………. 

 

7. -  Studium en région Centre-Val de 
Loire 

 
Accueil de chercheurs internationaux 
  

 

Le Studium est une structure de valorisation de 

la recherche créée dans la région Centre-Val de 
Loire en 1996 qui a pour but de favoriser les 
collaborations internationales. 
Son fonctionnement est de type "Institute for 
Advanced Studies". 

http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2016
http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2016
http://www.villanoailles-hyeres.com/welcome/
http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2016
http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2016
http://www.villanoailles-hyeres.com/welcome/
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Προσφέρει υποτροφίες για ερευνητές διάρκειας 12 
μηνών, οι οποίες απευθύνονται σε ερευνητές, οι οποίοι 
έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια μεταδιδακτορικής 
εμπειρίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 
ανοιχτή σε όλες τις θεματικές έρευνας. Οι 

προσκεκλημένοι ερευνητές που θα επιλεγούν, θα 
τεθούν στη διάθεση ενός από τα δημόσια εργαστήρια 
της περιοχής (Université d'Orléans, Université François-
Rabelais de Tours, INSA Centre Val de Loire, INRA, 
Inserm, IRSTEA, CEA, BRGM,....) 
 
Το πρόγραμμα καλύπτει τον μισθό του ερευνητή 
συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών 
εισφορών για ένα χρόνο, τη διαμονή του, και 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διοικητικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με την υποδοχή του 
ερευνητή και της οικογένειάς του. Επιπλέον, χορηγείται 
ένα κονδύλιο για την οργάνωση ενός διήμερου ή 
τριήμερου διεθνούς συνεδρίου. 
 
Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται μέσω μιας ετήσιας 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η τρέχουσα 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 
9 Φεβρουαρίου 2017. 
 
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και 
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-
research-fellowship 
 

…………………………. 
 

8. - Κατάταξη των Financial Times για το 
2016 
 

Η Γαλλία στην πρώτη θέση του βάθρου 
 
Ο κατάλογος των Financial Times με τα «καλύτερα 

business schools της Ευρώπης» για το 2016, 
συμπεριλαμβάνει 2 γαλλικές σχολές ανάμεσα στις 
πρώτες 3, 7 ανάμεσα στις 20 και 25 ανάμεσα στις 90. 
 
Η Γαλλία έρχεται πρώτη σε αριθμό σχολών που 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, αφήνοντας πίσω 
της το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, ακόμη και την 
Ολλανδία. 
Οι  Financial Times δημοσιεύουν κατατάξεις σχολών 
διοίκησης επιχειρήσεων από το 1999. 
 
Μία από τις ιδιαιτερότητες των κατατάξεων των 
Financial Times είναι ότι λαμβάνουν υπόψη σαν 
κριτήριο το ποσοστό των γυναικών στο ακαδημαϊκό 
δυναμικό ή στις διευθυντικές θέσεις. Οι FT αξιολογούν 
ακόμη την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
πτυχιούχων (μισθοί, διεθνής κινητικότητα… ), τον 
διεθνή προσανατολισμό των προγραμμάτων (εμπειρία 
στο εξωτερικό, αριθμός αλλοδαπών καθηγητών) ή 
ακόμη και τις επιδόσεις στον τομέα της έρευνας 
(ποσοστό των υποψηφίων διδακτόρων στο ακαδημαϊκό 
δυναμικό…). 
 
Η κατάταξη αυτή με τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
υπάρχει από το 1999.  
Δείτε την κατάταξη για το 2016: 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/europea
n-business-school-rankings-2016 

Il offre des bourses de recherche de 12 mois 
s'adressant à des chercheurs qui ont au moins 5 
années d'expérience post-doctorale. L'appel à 
projets est ouvert à toutes les thématiques de 
recherche. Les chercheurs invités qui seront 

sélectionnés seront mis à disposition d'un des 
laboratoires publics de la région (Université 
d'Orléans, Université François-Rabelais de Tours, 
INSA Centre Val de Loire, INRA, Inserm, IRSTEA, 
CEA, BRGM,...). 
 
Le programme couvre le salaire chargé du 
chercheur pendant un an, son logement ainsi que 
tous les aspects administratifs liés à l'accueil du 
chercheur et de sa famille.  
 
Par ailleurs, une enveloppe budgétaire est allouée 
pour l'organisation d'une conférence internationale 
de deux à trois jours. 
 
Le recrutement de ces chercheurs se fait au moyen 
d'un appel à projets annuel. L'appel à projets en 
cours se clôturera le 9 février 2017. 
 
 
Informations dans le document ci-joint et  
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-
research-fellowship 

 
…………………………. 

 

8. - Classement du Financial Times 2016 
   
 
La France sur la première marche du podium 
 
L’édition 2016 du palmarès global des « meilleures 

business schools européennes » publié par le 
Financial Times compte 2 écoles françaises dans le 
top 3, 7 dans le top 20, et 25 dans le top 90… 
 
L’Hexagone termine en première place en nombre 
d’écoles représentées, devant le Royaume-Uni, 
l’Allemagne ou encore le Pays-Bas. 
 
Le Financial Times publie des classements d'écoles 
de commerce et de gestion depuis 1999. 
 
L'une des particularités des classements du 
Financial Times est de prendre en compte, comme 
critère, le pourcentage de femmes dans le corps 
professoral ou dans l'équipe dirigeante. Le FT 
évalue également généralement la progression de 
carrière des diplômés (salaires, mobilité à 
l'international...), l'orientation internationale des 
programmes (expériences à l'étranger, nombre de 
professeurs étrangers...) ou encore la performance 
dans la recherche (pourcentage de doctorants dans 
le corps professoral...).  
 
Ce classement d'écoles de commerce et de gestion 
existe depuis 1999. 
Voir le classement 2016: 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/euro
pean-business-school-rankings-2016 

http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2016
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2016
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2016
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2016
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