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Σποςδέρ ζηη Γαλλία 

• Πανεπιζηήμια σωπίρ 

δίδακηπα 

 

• Άπιζηο ακαδημαϊκό 

επίπεδο 

 

 

. Επαγγελμαηικέρ 

πποοπηικέρ   

 

 

• Πολύηιμη εμπειπία  

 



 

 

 

Οη μέλνη θνηηεηέο απνιακβάλνπλ  

ηα ίδηα δηθαηώκαηα κε ηνπο Γάιινπο : 

 

 πιεξώλνπλ ην ίδην πνζό εγγξαθήο 

 

 έρνπλ ηελ ίδηα επηρνξήγεζε ζηέγεο  

 

πνπδέο αλνηθηέο ζε όινπο  

-2 200 000 θοιηηηέρ ζηη Γαλλία 

- 289.000 ξένοι θοιηηηέρ (12,3% )  

-3η σώπα ςποδοσήρ ξένων θοιηηηών  

 



  

ε πνην επίπεδν ; 

Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: 761 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 925 

Δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: 401 

 

Ση ζπνπδάδνπλ; 

1) Ννκηθή / Πνιηηηθέο επηζηήκεο  

2) Φηινινγία  

3) Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

4) Θεηηθέο επηζηήκεο  

 

Πνπ ; 

1) Paris 

2) Strasbourg 

3) Montpellier 

 

2300 Έιιελεο θνηηεηέο ζηε Γαιιία (2013-2014) 





Η Αλώηαηε Εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία 

 1:Παλεπηζηήκηα 

 

 2: Grandes Ecoles 

(ρνιέο κεραληθώλ θαη ηδησηηθέο 
ζρνιέο νηθνλνκηθώλ ) 

 

3: Εμεηδηθεπκέλεο Αλώηαηεο 
ρνιέο θαη Ιλζηηηνύηα 

 



 

•  88 παλεπηζηήκηα (70 % ησλ θνηηεηώλ) 

•  224 ζρνιέο κεραληθώλ (ηα ¾ είλαη δεκόζηα) 

    220 ζρνιέο νηθνλνκηθώλ (ηδησηηθά) 

•  120 ζρνιέο θαιώλ ηερλώλ 

    20 ζρνιέο αξρηηεθηνληθήο  

    3000 άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο 

Η αλώηαηε εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία 



Σα Παλεπηζηήκηα 

Εηζαγσγή κε ην Baccalauréat  

(Απνιπηήξην Λπθείνπ με Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ) 

 

 

Υσξίο εμεηάζεηο  

 

Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο  

επίπεδν B2 

 

1 500 000 θνηηεηέο ζε 88 παλεπηζηήκηα 



 

 

Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

Πξώην πηπρίν LICENCE 

(3 ρξόληα ζπνπδώλ) 

 

Πξώην έηνο L1 

Δεύηεξν έηνο L2 

Σξίην έηνο L3 

 

 

Οη ζπνπδέο ζηα παλεπηζηήκηα 

 



Οη ζπνπδέο ζηα παλεπηζηήκηα 

Κύθινο εμεηδίθεπζεο 

 

MASTER  (4 εμάκελα,120 κνλάδεο ECTS) 

 

M1 (2 εμάκελα,60 κνλάδεο ECTS) 

M2 (2 εμάκελα,60 κνλάδεο ECTS) 

 

Master επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο  

Master professionnel 

Master εξεπλεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ   

Master recherche 

 

DOCTORAT ( 180 κνλάδεο ECTS) : 

3 ή 4 έηε ζπνπδώλ 



 Grandes Ecoles 

 ποςδέρ μησανικών 

(Ecoles d’ingénieurs) 

Τα ¾ ηων πολςηεσνείων  είναι δημόζια 

 

 

 

  Οικονομικά και διοίκηζη επισειπήζεων  

(Ecoles Supérieures de Commerce) 

Είναι ιδιωηικά  

 

 



Les grandes écoles 

 Écoles d’ingénieurs 

 

 

 

 

 

École Polytechnique 

www.polytechnique.fr 

 

École Centrale de Paris 

www.ecp.fr 

 

 

 

→ Mastères spécialisés (Bac + 6) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polytechnique.fr/
http://www.ecp.fr/


Les grandes écoles 
The top 35 European Masters in  

Management programmes 
(Financial Times Business Schools Rankings 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.E.C 2ε ζέζε 

ESSEC 3ε ζέζε 

ESCP EUROPE 7ε ζέζε 

ESC-Grenoble 15ε ζέζε 

EDHEC 16ε ζέζε 

EM Lyon 20ε ζέζε 



  Εμεηδηθεπκέλεο Αλώηαηεο ρνιέο 

Εcoles spécialisées 

  Δεκνζηνγξαθία 

  Καιέο ηέρλεο 

  Αξρηηεθηνληθή 

  Εθαξκνζκέλεο ηέρλεο 

  Παξαταηξηθά επαγγέικαηα 

  Πνιηηηθέο επηζηήκεο 



Η αλώηαηε εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία 

















 

Πόηε λα θάλσ ηελ αίηεζε; 

 

Από Μάξηην κέρξη Ινύλην  

 

(εθηόο από ην παλεπηζηήκηα  Paris 2) 

 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 



 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

 ζηα Παλεπηζηήκηα                                

Απαηηνύκελα έγγξαθα : 

 

  απνιπηήξην Λπθείνπ 

 αλαιπηηθή βαζκνινγία από ην 

παλεπηζηήκην 

 ηίηιν ζπνπδώλ (αλ ηνλ έρεηε ήδε 

απνθηήζεη) 

 βηνγξαθηθό ζεκείσκα (CV) 

 Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο ηεο 

γαιιηθήο  

 lettre de motivation   



Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ 

 Πωρ αςξάνω ηιρ πιθανόηηηερ μος να με δεσθούν; 

 

     Ο γεληθόο κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ζαο δελ παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ απνδνρή ζαο. Σν παλεπηζηήκην 

ζα ιάβεη ππόςε ηοςρ λόγοςρ γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε 

απηή ηελ θαηεύζπλζε ζηε Γαιιία, ηο ζσέδιό ζαρ, θάζε 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ζαο δπαζηηπιόηηηα, 

ηελ επαγγελμαηική ζαρ εμπειπία, ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο (Erasmus) θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο ή ζε ζεκηλάξηα. 

 



 

Ποια είναι ηα απαιηούμενα πιζηοποιηηικά ηηρ  

γαλλικήρ γλώζζαρ ; 

 

 Επίπεδν Β2 ( Επξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο) 

(DELF 2, Sorbonne 1, DALF) 

 

ε 

 

 TCF ε TEF niveau 4  

 

 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 



 

 

 

 

 

 

Μηνιαίορ πποϋπολογιζμόρ 

Μεληαία έμνδα γηα έλα θνηηεηή  

πνπ δελ κέλεη ζε δεκόζηα θνηηεηηθή εζηία (ε 

πιεηνςεθία ): 

 

Ελνίθην: 400 € (επαξρία ) 700 € (Παξίζη) 

Δηαηξνθή : 200 € 

Mέζα ζπγθνηλσλίαο: 32 € 

Γξαθηθή ύιε /είδε ραξηνπσιείνπ : 20 € 

Δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν: 100 € 

Ίληεξλεη: 30 € 

Κηλεηό ηειέθσλν: 30 € 

 

ύλνιν: 812 €(επαξρία)  

              1112 € (Παξίζη) 



ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ 

 

 

 

 

 

Ππόγπαμμα ςποηποθιών ηηρ Γαλλικήρ Ππεζβείαρ   

 

 ε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηήκηα 

 

 ε Έιιελεο θνηηεηέο γηα κεηαπηπρηαθέο 

 ζπνπδέο ζηε Γαιιία   

 

http://www.vrika.org/visitors/index.php?option=com_banners&task=click&bid=3
http://www.vrika.org/visitors/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=48
http://www.airfrance.com/gr


 

 

• Αηηήζεηο από 16 Φεβξνπαξίνπ έσο 15 Μαΐνπ 

2015 ζηελ ηζηνζειίδα 

 

http://www.ifa.gr/ 

 

 

http://www.ifa.gr/






 

 

 

 

 

 

Η σπημαηοδόηηζη ηων διδακηοπικών 

ζποςδών 

Σύμβαζη για διδακηοπικέρ διαηπιβέρ 

‘’Contrat Doctoral’’ 

 

-ζύκβαζε αλνηρηή γηα όινπο ηνπο ππoςήθηνπο 

δηδάθηνξεο  

 

-ηξηεηνύο δηάξθεηαο 

  

-παξέρεη όιεο ηηο θνηλσληθέο εγγπήζεηο κίαο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο  

 

-ειάρηζηε εμαζθαιηζκέλε ακνηβή (1500 € )  



 

 

 

 

 

 

Η σπημαηοδόηηζη ηων διδακηοπικών 

ζποςδών 

Οι βιομησανικέρ ζςμβάζειρ καηάπηιζηρ μέζω ηηρ έπεςναρ 

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche  (CIFRE) 

 

Οη CIFRE δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε λένπο εξεπλεηέο λα νινθιεξώζνπλ 

ηε δηαηξηβή ηνπο ζε θάπνηα επηρείξεζε, δηεμάγνληαο έλα πξόγξακκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκό κε κηα εξεπλεηηθή νκάδα εθηόο 

επηρείξεζεο.  

http://www.anrt.asso.fr/  

http://www.anrt.asso.fr/
http://www.anrt.asso.fr/


 

 

 

 Καηάηαξη ηων γαλλικών πανεπιζηημιοςπόλεων 

2012-2013  

  

• 1 Toulouse 

• 2 Grenoble 

• 3 Montpellier 

• 4 Aix-Marseille 

• 5 Lyon 

• 6 Bordeaux 

• 7 Nantes 

• 8 Rennes 

• 9 Nice 

• 10 Paris 

 

 



 

 

Καηάηαξη ηων γαλλικών πανεπιζηημιοςπόλεων 

2012-2013 (Τα κπιηήπια)  
• Πνηόηεηα ησλ ζπνπδώλ 

• Δηεζλήο θήκε ησλ 
παλεπηζηεκίσλ 

• Πνιηηηζηηθή δσή  

• Δηαζθέδαζε 

• Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

• Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

• Πεξηβάιινλ 

• ηέγε 

• Επαγγεικαηηθέο 
πξννπηηθέο  

 

 

 



 

Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ 

Κα. Patricia SAVARY 

athenes@campusfrance.org 

ηλά 31 

210.33.98.653 

 

Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο 

Κα. Florence BOUSQUET 

thessalonique@campusfrance.org 

Λεσθ. ηξαηνύ 2Α 

2310.821.231 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 



 πνπδέο ζηελ Γαιιία 

 http://www.grece.campusfrance.org/ 

 

 https://www.facebook.com/CampusFranceGrece 

 

 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

 

 http://www.ifa.gr/ 

 

 

 

 

 

Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο 

http://www.grece.campusfrance.org/
https://www.facebook.com/CampusFranceGrece
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.ifa.gr/


https://www.facebook.com/CampusFranceGrece 






