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Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία 
 

Τεύχος Μαρτίου 2018 

  

1.- Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Γαλλία 
 
Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων 2018 
 
Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής 
Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε 
λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών 
πανεπιστημίων.  
 
Χορηγούνται τρία είδη Υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF), διάρκειας 10 μηνών: 

- BGF με μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια, για ένα Master 2 ή 
Master 1 (στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο 
M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος), ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου  
 

- BCS (υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης) σε συνεργασία με Ανώτατες Σχολές 
οικονομικών και πολυτεχνεία για συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με μείωση 
των διδάκτρων:  

 EDHEC Business School 

 IÉSEG School of management 

 Montpellier Business School 

 EURECOM Σχολή μηχανικών συστημάτων επικοινωνίας 

 ENPC 
 

- 2 υποτροφίες BCS/INRIA-Sophia Antipolis για το Master 2 στην πληροφορική UBINET του 
πανεπιστημίου Nice-Sophia Antipolis 

- 1 υποτροφία BCS/HEC, με επίδομα σπουδών 
 
Οι επιλεχθέντες θα έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης και θα επωφεληθούν από 
τα προνόμια που αυτή προσφέρει. 

http://ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el/bcs-el
http://www.ifa.gr/dmdocuments/2018/bourses/EDHEC2018GR.pdf
http://www.ifa.gr/dmdocuments/2018/bourses/IESEG2018GR.pdf
http://www.ifa.gr/dmdocuments/2018/bourses/MontpellierBSGR.pdf
http://www.ifa.gr/dmdocuments/2018/bourses/EURECOM2018GR.pdf
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Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15η Μαΐου 2018. 

*Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: 

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. – Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN) 
 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018 
 
Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Υπηρεσία 
Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την 

υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας χορηγεί 
υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική 
ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη 
του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air 
France. 
 
Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.  
Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV. 
 
Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: 
-          Ψηφιακές Τεχνολογίες 
-          Ενέργεια - Περιβάλλον 
-          Γεωπονία - Αγροδιατροφή 
-          Βιοτεχνολογίες 
-          Υλικά 
-          Διάστημα - Αεροναυπηγική 
 
Στόχος 
Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική 
ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή 
μια επιχείρηση. 
Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών 
όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.  
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας 
-          να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα 
-          να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο 
-          να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν 
υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017 
-         να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης με μια σύμβαση εργασίας ή έργου εν ισχύ 
-         να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής. 
 
Κριτήρια επιλογής 
Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που: 
-          είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας 

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el
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-          εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας 
μακρόχρονης συνεργασίας 
-          οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση 
-          προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού 
δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr). 
 
Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου 
H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:  
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el 
 
Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.  
 
Πληροφορίες: bourses@ifa.gr 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. – Υποτροφίες «Make Our Planet Great Again» 
 
Προκήρυξη 4 προγραμμάτων υποτροφιών  

Η πρωτοβουλία «Make Our Planet Great Again», η οποία ανακοινώθηκε στις 2 Ιουνίου 2017 από τον 
Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, εισέρχεται σε 2η φάση: μετά από υποτροφίες μεγάλης διάρκειας για 
διεθνείς ερευνητές υψηλού επιπέδου, 4 νέα προγράμματα υποτροφιών, που χρηματοδοτούνται από το 
Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της 
Γαλλίας, προορίζονται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και ερευνητές από όλο τον 
κόσμο. 

Τα τρία κύρια ερευνητικά πεδία είναι: 
- οι επιστήμες του γήινου συστήματος, 
- οι επιστήμες της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας, 
- η ενεργειακή μετάβαση. 

1. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας: οι συμβάσεις διάρκειας 1-2 
ετών θα ξεκινήσουν το 2018. 

2. πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών σύντομης διάρκειας: από 14 ημέρες μέχρι 5 μήνες για 
υποψήφιους διδάκτορες ή ερευνητές στη Γαλλία, το 2018. 

3. πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας ύψους 1060€/μήνα για φοιτητές που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master 2 το νέο 
ακαδημαϊκό έτος του 2018. 

Όλες οι προσκλήσεις έχουν δημοσιευθεί και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας θα 
πραγματοποιούνται από τις 12 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου. 

4. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για διδακτορικές θέσεις για διατριβές που θα ξεκινήσουν το 2018. Η 
υποβολή αιτήσεων από διεθνείς φοιτητές θα είναι διαθέσιμη από τις 4 Ιουνίου 2018. 

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από εμπειρογνώμονες και μια διεθνή επιτροπή που θα 
εκπροσωπεί τους διάφορους τομείς της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον φάκελο «Make Our Planet Great Again», στην ιστοσελίδα 
Campus France. 

mailto:mazinnov@ifa.gr
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
mailto:bourses@ifa.gr
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-12-to-24-month-postdoctoral-research-contracts
https://www.campusfrance.org/en/short-stays-14-days-to-5-months-for-foreign-researchers
https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants
https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs
https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-3-year-doctoral-contracts
https://www.campusfrance.org/en/make-our-planet-great-again-launch-of-4-subsidies-programs
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4.- Οι διδακτορικές σπουδές  
 
Κύκλος | Τα rendez-vous Campus France 

29.03.2018, 17.00΄| Αίθουσα Gisèle Vivier – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών | Αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής | 
Οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών 

Το πανεπιστήμιο, ως ο κατεξοχήν χώρος παροχής θεμελιώδους εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέρει μια 
εκπαίδευση που συμβαδίζει διαρκώς με την εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό πιστοποιείται και 
από τις διεθνείς διακρίσεις, τα μετάλλια Fields και τα βραβεία Nobel που έχουν απονεμηθεί σε ερευνητές 
από εργαστήρια που συνδέονται με τα πανεπιστήμια. 

Περισσότερες από 250 Διδακτορικές Σχολές που στελεχώνονται με πάνω από 100.000 ερευνητές 
εξασφαλίζουν την κατάρτιση στην έρευνα σε στενή συνεργασία με περισσότερα από 1.200 ερευνητικά 
εργαστήρια και απονέμουν πάνω από 14.000 διδακτορικούς τίτλους σπουδών κάθε χρόνο. Οι γαλλικές 
Διδακτορικές Σχολές διακρίνονται από έναν διεθνή προσανατολισμό: το 42% των υποψηφίων είναι 
αλλοδαποί. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως. 

Είσοδος ελεύθερη 

Πληροφορίες: athenes@campusfrance.org 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5. - Ανώτατη Εθνική Σχολή Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του 
Bordeaux (ENSCBP) 
 
Βραβείο Joussot-Dubien 2018 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
 

Το Βραβείο Joussot-Dubien, ύψους 10.000€ φιλοδοξεί να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές υψηλού 
επιπέδου για σπουδές στην ENSCBP διάρκειας 1 ή 2 ετών. Χορηγείται σε συνεργασία µε την ArianeGroup, 
κοινοπραξία των ομίλων Airbus και Safran.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τριών ή 
τεσσάρων ετών (bac+3/+4) στον τομέα της Φυσικής, της Χημείας και της Επιστήμης των Τροφίμων. 
Μπορούν να εισαχθούν στο 4ο ή στο 5ο έτος της Σχολής. 
 
Ημερομηνία έναρξης σπουδών: Σεπτέμβριος 2018  
 
Καταληκτική ημερομηνία : 1η Μαΐου 2018 
 
*Προκήρυξη 2018 συνημμένη 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

mailto:athenes@campusfrance.org
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6. – Institut d’études avancées του Παρισιού 
 
2 προκηρύξεις υποτροφιών για ερευνητές για το έτος 2019-2020  

1. Μη θεματική προκήρυξη 

Το Institut d’études avancées του Παρισιού (ΙΕΑ) προσφέρει υποτροφίες έρευνας και διαμονής διάρκειας 5-
10 μηνών σε διεθνείς ερευνητές/τριες υψηλού επιπέδου στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  

Το IEA προσφέρει σε είκοσι ερευνητές/τριες τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν ένα ερευνητικό 
έργο της επιλογής τους, επωφελούμενοι από ένα κορυφαίο επιστημονικό περιβάλλον. 

Οι ερευνητικές προτάσεις μπορούν να εντάσσονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία και τις θεματικές των 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και να έχουν μια διεπιστημονική διάσταση. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί φέτος σε προτάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη θεματική του αστικού 
περιβάλλοντος και των μεγαλουπόλεων. 

Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι η αριστεία του ερευνητή και της ερευνητικής πρότασης. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας : https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-non-
thematique-pour-des-residences-en-2019-2020 

2. Προκήρυξη «Εγκέφαλος, πολιτισμός και κοινωνία»  

Στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος «Εγκέφαλος, πολιτισμός και κοινωνία», το Institut d’études 
avancées του Παρισιού προσφέρει υποτροφίες έρευνας και διαμονής διάρκειας 5-10 μηνών σε διεθνείς 
ερευνητές/τριες υψηλού επιπέδου στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των 
Γνωσιακών Επιστημών και των Νευροεπιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Το ΙΕΑ προσφέρει σε ερευνητές/τριες (junior, senior) τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν ένα 
ερευνητικό έργο βασισμένη στη διεπαφή ανάμεσα στις Νευροεπιστήμες, τις Γνωσιακές Επιστήμες και τις 
Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές Επιστήμες, επωφελούμενοι από ένα κορυφαίο επιστημονικό περιβάλλον.  

Αιτήσεις υποψηφιότητας : https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-cerveau-culture-
et-societe-pour-une-residence-en-2019-2020 

*Διαβάστε περισσότερα…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. - Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-
Saclay 2018/2019  
 
Για να διευκολυνθεί η υποδοχή διεθνών φοιτητών υψηλού επιπέδου, και συγκεκριμένα εκείνων που 
επιθυμούν να κάνουν διδακτορική διατριβή μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος τους, 
η σύμπραξη Paris Saclay προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας ενός έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019. Προορίζονται για τους διεθνείς φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
(M1 ή M2) του Πανεπιστημίου Paris-Saclay και απονέμονται σύμφωνα με κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. 
 

https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-non-thematique-pour-des-residences-en-2019-2020
https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-non-thematique-pour-des-residences-en-2019-2020
https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-cerveau-culture-et-societe-pour-une-residence-en-2019-2020
https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-cerveau-culture-et-societe-pour-une-residence-en-2019-2020
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/autres-bourses/7844-institut-d-etudes-avancees-de-paris-el
mailto:https://www.universite-paris-saclay.fr/en
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Η εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay δεν δίνει αυτομάτως το 
δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διεθνών υποτροφιών για το μεταπτυχιακό 
επίπεδο. 
 
Η επιλογή των φοιτητών που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία πραγματοποιείται από την 
εξεταστική επιτροπή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Paris-Saclay ανάμεσα στους 
φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το ίδρυμα. 
 
Μόνο οι φοιτητές που θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανεπιστήμιο Paris-
Saclay που τους προτείνει να υποβάλουν αίτηση, θα μπορούν να συμπληρώσουν φάκελο υποψηφιότητας. 
 
Καμία αίτηση υποψηφιότητας με πρωτοβουλία του ίδιου του φοιτητή δεν γίνεται δεκτή. 
 
Οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί θα λάβουν αυτόματα ένα σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους ώστε να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας. 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 Φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, ηλικίας μέχρι 30 ετών στο έτος επιλογής. 

 Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στο γαλλικό έδαφος για λιγότερο από ένα έτος, σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που δεν παρέχει απόκτηση πτυχίου. 

 Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στη γαλλική επικράτεια για λιγότερο από ένα έτος σε πρόγραμμα 
γλωσσικής κατάρτισης (FLE κ.λπ.). 

 
Κριτήρια μη επιλεξιμότητας: 
- Άτομα που βρίσκονται ήδη στη Γαλλία κατά την υποβολή της αίτησής τους (εκτός από τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις). 
- Φοιτητές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους για περισσότερο από 2 συναπτά έτη. 
- Φοιτητές που λαμβάνουν ήδη υποτροφία το ποσό της οποίας υπερβαίνει τα 600€ μηνιαίως. 
 
Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν διαμείνει ήδη στη Γαλλία, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή κινητικότητας 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (τύπου Erasmus) μπορούν να επιλεχθούν.  
 
Εκπαίδευση/ γνωστικά πεδία: 
Οι υποτροφίες αφορούν: 
- όλα τα γνωστικά πεδία  
- όλα τα πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay, με εξαίρεση τα 

προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία (apprentissage) 
 
Στα κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
- Ακαδημαϊκό επίπεδο, Προσωπικά σχέδια, 
- Ιδιαίτερα για τους φοιτητές που εγγράφονται στο M2: έκθεση με τα κίνητρά τους για εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου Paris-Saclay.  
 
Ποσό της υποτροφίας: 10 000€ ετησίως, για διαμονή 10 συναπτών μηνών. 
 
Οι ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων υποψηφιότητας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Paris-Saclay είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.universite-paris-
saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf 
 
*Διαβάστε περισσότερα…… 
 

 
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf
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8. - École Polytechnique 
 
Διαγωνισμός εισαγωγής 2018 – για αλλοδαπούς φοιτητές 

 
Ο διεθνής διαγωνισμός εισαγωγής απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι είναι άριστοι στα μαθηματικά 
και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω μιας εκπαίδευσης πολύ υψηλού επιπέδου που 
οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Μηχανικού (Ingénieur polytechnicien) της École Polytechnique. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2  ακαδημαϊκά έτη στον κλάδο των Θετικών 
Επιστημών ή τη Μηχανική. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2018. 

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και οι 
εξετάσεις μπορούν να γίνουν στην αγγλική. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-
ingenieur/fr  
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: concours-international@polytechnique.fr 
 
*Ενημερωτικό φυλλάδιο της École Polytechnique: https://www.polytechnique.edu/gestion-concours//univ-
int//pdf/notice_x.pdf 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. - EuroScience Open Forum 

Το 8ο EuroScience Open Forum θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Ιουλίου 2018 στην Τουλούζη.  

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεπιστημονική συνάντηση για την επιστήμη και την καινοτομία στην Ευρώπη. 
Δημιουργημένο το 2004, αυτό το συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια συγκεντρώνει σχεδόν 
4.000 ερευνητές από όλο τον κόσμο.  

Το φετινό σύνθημα θα έχει ως εξής: «Μοιραζόμαστε την επιστήμη: οδεύουμε προς νέους ορίζοντες». Θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλα μια εμπορική έκθεση με τους συντελεστές της έρευνας και της καινοτομίας 
στην Ευρώπη (σεμινάρια στα αγγλικά). 

*Διαβάστε περισσότερα…….. 

https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
mailto:concours-international@polytechnique.fr
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/pdf/notice_x.pdf
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/pdf/notice_x.pdf
mailto:https://www.esof.eu/en/programme/science-programme.html

