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 Πανεπιστήμια χωρίς 

δίδακτρα  

 Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο  

 Διεθνής αναγνώριση  

 Επαγγελματικές προοπτικές  

 Στην καρδιά της Ευρώπης  

Σπουδές στη Γαλλία 



Σπουδές ανοικτές σε όλους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2.200.000 φοιτητές στη Γαλλία 

- 270.000 ξένοι φοιτητές (12% )  

- 3η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών  

Οι ξένοι φοιτητές απολαμβάνουν  

τα ίδια δικαιώματα με τους 

Γάλλους : 

 

→ πληρώνουν το ίδιο ποσό 

εγγραφής 

 

→ έχουν την ίδια επιχορήγηση 

στέγης  

 



  Πανεπιστήμια 

  

  Ανώτατες Σχολές  

 (Grandes Ecoles) 

 

  Εξειδικευμένες Ανώτατες 

Σχολές και Ινστιτούτα 

 

 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Γαλλία 



Τα Πανεπιστήμια 

Πρόσβαση με το Απολυτήριο Λυκείου 

(Baccalauréat) 

 

Εκπαίδευση σε όλα τα πεδία της γνώσης 

 

Κατ’εξοχήν χώροι επιστημονικής έρευνας 

  

1.500.000 φοιτητές σε 88 πανεπιστήμια 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

Ευρωπαϊκή εναρμόνιση 

 

Η Γαλλία είναι ανάμεσα στις 

πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το 

νέο ευρωπαϊκό σύστημα 3-5-8 

 

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 



Οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

Κύκλος εξειδίκευσης 

 

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 









 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 στα Πανεπιστήμια                                

Απαιτούμενα έγγραφα : 

 

 απολυτήριο Λυκείου 

 αναλυτική βαθμολογία από το 

πανεπιστήμιο 

 τίτλο σπουδών (αν τον έχετε ήδη 

αποκτήσει) 

 βιογραφικό σημείωμα (CV) 

 lettre de motivation   



Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πως αυξάνω τις πιθανότητες μου να με 

δεχθούν; 

 

     Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν 

παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το 

πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για 

τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη 

Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το 

αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την 

επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας 

σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και 

πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια. 

 



 

Ποια είναι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά της  

γαλλικής γλώσσας ; 

 

 Επίπεδο Β2 ( Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) 

(DELF 2, Sorbonne 1, DALF) 

 

ή 

 

 TCF η TEF niveau 4  

 

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 



Οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles) 

 

 

 

 

  Σπουδές Μηχανικών 

 (Ecoles d’ingénieurs) 

 

  Οικονομικά και 

 διοίκηση επιχειρήσεων  

 (Ecoles de commerce) 

 

  → 

  Δυνατότητα για 

 Master στα αγγλικά 

 ( Master of Science) 

 

  Δυνατότητα για 

 Master Spécialisé 

 (Bac+6) και MBA 

 



Οι Ανώτατες Σχολές Μηχανικών 

- Γεωπονία - 

 

 

 

 

Ανώτατη Εθνική Σχολή Γεωπονίας και 

Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕSNAIA Nancy) 

 

Aνώτατο Εθνικό Ινστιτούτο γεωπονικών 

επιστημών, τροφολογίας και περιβάλλοντος 

(AgroSup Dijon) 

 

Διεθνές Κέντρο ανώτατων σπουδών σε 

γεωπονικές επιστήμες (SupAgro Montpellier) 

 

Aνώτατο Ινστιτούτο γεωπονικών επιστημών, 

τροφολογίας, ανθοκομίας και τοπίου 

(AGROCAMPUS)  
 

Εθνική Σχολή μηχανικών των γεωργικών 

εργασιών στο Bordeaux (ENITAB)  



 

 Μηνιαίος προϋπολογισμός: 

Από 800 € ( επαρχία) έως 1200  € (στο Παρίσι)  

 

Κόστος εγγραφής / Δίδακτρα :   

Πανεπιστήμια:  από 200 € μέχρι  400 € το χρόνο 

École d’ingénieurs et de commerce : από 500 € μέχρι 

7000 € το χρόνο 

 

 Στέγαση : από 130 έως 600 € το μήνα, 

ανάλογα με το δωμάτιο και την πόλη 

 Επιχορήγηση στέγης  

έως 160 € το μήνα   

 

Διατροφή : από 150 έως 250 € το μήνα  

 

 

 

 

 

 

Μηνιαίος προϋπολογισμός: 



ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας   

 

 Σε συνεργασία με επιχειρήσεις 

 

 Υποτροφίες ύψους 10.000 ευρώ 

 

 Σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές 

 σπουδές στη Γαλλία   

 

http://www.vrika.org/  

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




 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

 athenes@campusfrance.org 

Σινά 31 

 210.33.98.653 

 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

 thessalonique@campusfrance.org 

Λεώφ. Στρατού 2Α 

 2310.821.231 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

mailto:athenes@campusfrance.org
mailto:thessalonique@campusfrance.org


 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 στη Γαλλία                                

 www.grece.campusfrance.org 

 

www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr 

 

www.education.gouv.fr 

 
 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 

http://www.grece.campusfrance.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/


 

Ευχαριστούμε πολύ για την 

προσοχή σας! 

 

 

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


