


Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία 

Πανεπιστήμια 

 

 

Grandes Écoles  
 

 

 Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές 

και Ινστιτούτα ερευνών 



Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία 

 Πανεπιστήμια 

• 88 πανεπιστήμια (70 % των φοιτητών) 

 

 Grandes Ecoles 

• 224 σχολές μηχανικών 

• 220 σχολές οικονομικών 

 

 Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές και 

Ινστιτούτα 

• 120 σχολές καλών τεχνών 

•  20 σχολές αρχιτεκτονικής  

•  3000 άλλες εξειδικευμένες σχολές 

 

 

 



Σπουδές ανοικτές σε όλους  
 
Σπουδές ανοικτές σε όλους 

 309 000 ξένοι φοιτητές στη Γαλλία το 2015 

 

Οι ξένοι φοιτητές απολαμβάνουν 

 τα ίδια δικαιώματα 

 με τους Γάλλους φοιτητές: 

 Πληρώνουν το ίδιο ποσό εγγραφής 

 Έχουν την ίδια επιχορήγηση στέγης 



Οι ΄Ελληνες φοιτητές στη Γαλλία  

 Τι σπουδάζουν ; 
 
Νομική / Πολιτικές επιστήμες  
Φιλολογία  
Ανθρωπιστικές επιστήμες 
Θετικές επιστήμες 
Χρηματοοικονομικά 

 
 Σε πιο επίπεδο ; 
 
Προπτυχιακές σπουδές: 761 
Μεταπτυχιακές σπουδές: 925 
Διδακτορικές σπουδές: 401 









Campus France 

Grandes Ecoles 

 Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων (Ecoles de management) 

H.E.C  

EM Lyon 

ESSEC  

 Σπουδές πολιτικών επιστημών 

Instituts d’Etudes Politiques / Sciences Po 

 Σπουδές ανθτρωπιστικών επιστημών 

EHESS Ecole des hautes études en sciences sociales 

INALCO Institut national des langues et civilisations orientales 

 Σπουδές μηχανικών (Ecoles d’ingénieurs) 

École Polytechnique www.polytechnique.fr 

École des Ponts et Chaussées ParisTech www.enpc.fr 

École Centrale www.ecp.fr 

Institut Mines-Telecom  www.telecom-paristech.fr 
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Μεταπτυχιακό σε Business Schools 

Master in Management 

 

Στην παγκόσμια κατάταξη των Financial Times 

 

21 από τα 80 καλύτερα  μεταπτυχιακά  στον 

τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων είναι σε 

γαλλικά πανεπιστήμια 



Campus France 

Τα μεταπτυχιακά σε Grandes Ecoles 

Master σε συνεργασία με πανεπιστήμια 

 

Master of Science 

Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών 

 

Mastère spécialisé, ειδικότητες για μηχανικούς 

Bac + 6 



Σπουδές στα Πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα  

 

Αριστο ακαδημαϊκό επίπεδο 

 

 Επαγγελματικές προοπτικές  

 

Πολύτιμη εμπειρία  

 



pus France Σπουδές ανοικτές σε όλους 

Οι ξένοι φοιτητές 
 
πληρώνουν το ίδιο ποσό εγγραφής   

 
2016 - 2017 

 
 Προπτυχιακό επίπεδο 184 ευρώ / έτος 
 
 Μεταπτυχιακό 265 ευρώ /έτος 

 
 Διδακτορικό 391 ευρώ /έτος 
 
+ Προληπτικός ιατρικός έλεγχος 5,10 € 
 
 έχουν την ίδια επιχορήγηση στέγης   
    50€ > 200€ 
 
 
 

 



CampusFrance 
Οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

Ευρωπαϊκή εναρμόνιση 

 

Η Γαλλία εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα 3-5-8 

L. M. D 

Προπτυχιακές σπουδές 
 

LICENCE  6 εξάμηνα,180 μονάδες ECTS 
 

L1 (2 εξάμηνα,60 μονάδες ECTS) 

L2 (2 εξάμηνα,60 μονάδες ECTS) 

L3 (2 εξάμηνα,60 μονάδες ECTS) 

 



CampusFrance 

Οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

Κύκλος ειδίκευσης 
 
MASTER  (4 εξάμηνα,120 μονάδες ECTS) 
 
M1 (2 εξάμηνα,60 μονάδες ECTS) 
M2 (2 εξάμηνα,60 μονάδες ECTS) 
 

master επαγγελματικής εξειδίκευσης  

Master professionnel  
master ερευνητικού προσανατολισμού 

Master recherche 
 
DOCTORAT (180 μονάδες ECTS) : 
3 ή 4 έτη σπουδών 

 











CampusFrance 

  Η αίτηση εγγραφής 

Απαιτούμενα έγγραφα : 

  απολυτήριο Λυκείου 

 αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο 

 τίτλο σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει) 

 βιογραφικό σημείωμα (CV) 

 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής  

 lettre de motivation   

Πότε ; από τον Ιανουάριο 

 

Πως ; συμπληρώνετε το έντυπο μέσω διαδικτύου 

 

Στη συνέχεια ετοιμάζετε το dossier 



CampusFrance Η αίτηση εγγραφής 

Γενικά κριτήρια αξιολόγισης 

 

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο  

για την αποδοχή σας.  

 

Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη  

 τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση 

 κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα,  

 την επαγγελματική σας εμπειρία,  

 τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής 

άσκησης ή σεμινάρια. 

 



  



  



 



 



 



TOULOUSE 
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Μηνιαίος προϋπολογισμός 

 Κόστος εγγραφής / Δίδακτρα :   
Πανεπιστήμια:  από 200 € μέχρι  400 € το χρόνο 
Écoles d’ingénieurs: από 600 €  
Σχολές αρχιτεκτονικής  330 € για την ετήσια εγγραφή 
 
 Μηνιαία έξοδα για ένα φοιτητή  
  που δεν μένει σε φοιτητική εστία  
Ενοίκιο : 400 € (επαρχία ) 700 € (Παρίσι) 
  Επιχορήγηση στέγης  έως 160 € το μήνα 
Διατροφή : 200 € (3,25 ευρώ / γεύμα) 
Mέσα συγκοινωνίας : 50 - 100 € 
Ίντερνετ: 30 € 
Κινητό τηλέφωνο: 20 € 
 
Σύνολο : 700 € - 1100 €  (επαρχία / Παρίσι) 
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Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας  

 

  

 Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Σε απόφοιτους για σπουδές Master στη Γαλλία   

 Αιτήσεις από Φεβρουάριο εως Μάϊο στην ιστοσελίδα 

www.ifg.gr 

 

http://www.vrika.org/visitors/index.php?option=com_banners&task=click&bid=3
http://www.airfrance.com/gr


CampusFrance 

Το πρόγραμμα Eiffel Excellence 

Πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών 

 
Συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια  

 και Grandes Ecoles 

 

Επιλέγουν τους υποψήφιους 

 

Για σπουδές Master ή Διδακτορικό 



CampusFrance 

Υποτροφίες από το Υπουργείο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και Έρευνας  

4000 επιχορηγήσεις για έρευνα Contrat Doctoral κάθε χρόνο 

 

Αποτελούν το κύριο μέσο οικονομικής βοήθειας από το κράτος  

 στους φοιτητές διδακτορικών σπουδών 

 

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 1600 ευρώ μηνιαίως  

(Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανάμεσα στο κράτος και στο φοιτητή) 

 

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποκτήσει το Master στη Γαλλία η σε μια χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  



Campus France 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

Σίγουρα υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί στις προσδοκίες σας. 

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παίρνετε πτυχίο Master σε ένα χρόνο. 

 

Τα γαλλικά πανεπιστήμια δεν έχουν δίδακτρα. 

 

Εκτός Παρισιού, το μηνιαίο κόστος ζωής ανέρχεται περίπου στα 700 ευρώ. 

 

Θα έχετε επιδότηση στέγης. 

 

Παράλληλα με την αίτηση για μεταπτυχιακό κάνετε  

  αίτηση για φοιτητική εστία 

  και αίτηση για υποτροφία 



Campus France 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
κα. Κατερίνα Σπυροπούλου 
 thessalonique@campusfrance.org 
Λεωφ. Στρατού 2Α 
  2310 821 231 
 
 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
κα. Patricia SAVARY 
  athenes@campusfrance.org 
Σινά 31 
  210 33 98 653 



Για το πρόγραμμα συναντήσεων του Δεκεμβρίου και του Ιανουρίου 

συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Γ.Δ 

Το πρόγραμμα συναντήσεων του Νοεμβρίου είναι: 

 

Πέμπτη 03/11, 10/11 και 24/11/2016 ώρα 10:00 - 11:00.    

στο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης ΙΙ,   

Κτήριο ΝΟΠΕ 1ος όροφος, αίθουσα 114, πάνω από τη Γραμματεία του 

Οικονομικού Τμήματος 




