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 Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα  

 Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο  

 Διεθνής αναγνώριση  

 Επαγγελματικές προοπτικές  

 Στην καρδιά της Ευρώπης  

Σπουδές στη Γαλλία 



 

 

 

Οι ξένοι φοιτητές απολαμβάνουν  

τα ίδια δικαιώματα με τους Γάλλους : 

 

 πληρώνουν το ίδιο ποσό εγγραφής 

 

 έχουν την ίδια επιχορήγηση στέγης  

 

Σπουδές ανοικτές σε όλους  

-2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία 

-280.000 ξένοι φοιτητές (12% )  

-4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών  

 



  

Σε ποιο επίπεδο ; 

Προπτυχιακές σπουδές: 577 

Μεταπτυχιακές σπουδές: 987 

Διδακτορικές σπουδές: 470 

 

Τι σπουδάζουν; 

1) Νομική / Πολιτικές επιστήμες  

2) Φιλολογία  

3) Ανθρωπιστικές επιστήμες 

4) Θετικές επιστήμες  

 

Που ; 

1) Paris 

2) Strasbourg 

3) Montpellier 

 

2000 Έλληνες φοιτητές στη Γαλλία (2011-2012) 





Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Γαλλία 

 Πανεπιστήμια 

 

 Ανώτατες Σχολές  

(Grandes Ecoles) 

Σχολές μηχανικών και σχολές 
οικονομικών  

 

 Εξειδικευμένες Ανώτατες 
Σχολές και Ινστιτούτα 

 



 

 88 πανεπιστήμια (70 % των φοιτητών) 

 224 σχολές μηχανικών 

 220 σχολές οικονομικών 

 120 σχολές καλών τεχνών 

 20 σχολές αρχιτεκτονικής  

 3000 άλλες εξειδικευμένες σχολές 

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία 



Τα Πανεπιστήμια 

Εισαγωγή με το Baccalauréat  

(Απολυτήριο Λυκείου με Πανελλαδικές εξετάσεις) 

 

 

Χωρίς εξετάσεις  

 

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  

επίπεδο B2 

 

1 500 000 φοιτητές σε 88 πανεπιστήμια 



 

 

Προπτυχιακές σπουδές 

 

Πρώτο πτυχίο LICENCE 

(3 χρόνια σπουδών) 

 

Πρώτο έτος L1 

Δεύτερο έτος L2 

Τρίτο έτος L3 

 

 

Οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

 



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 



 Grandes Ecoles 

 Σπουδές μηχανικών 

(Ecoles d’ingénieurs) 

 

 

 

  Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων  

(Ecoles de commerce) 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.E.C 1η θέση 

ESCP EUROPE 3η θέση 

ESSEC 5η θέση 

EM Lyon 6η θέση 

ESC-Grenoble 7η θέση 

EDHEC 11η θέση 



  Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές 

Εcoles spécialisées 

  Δημοσιογραφία 

  Καλές τέχνες 

  Αρχιτεκτονική 

  Εφαρμοσμένες τέχνες 

  Παραϊατρικά επαγγέλματα 

  Πολιτικές επιστήμες 



Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία 







 









 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 στα Πανεπιστήμια                                

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   



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) 

 

η 

 

 TCF η TEF niveau 4  

 

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 



 

Πότε να κάνω την αίτηση; 

 

Από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο  

 

(εκτός από τα πανεπιστήμια Paris 1 και Paris 2) 

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 



 Μηνιαίος προϋπολογισμός: 

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

 

Κόστος εγγραφής / Δίδακτρα :   

Πανεπιστήμια: 250 € για την εγγραφή   

Grandes Ecoles : από 500 € μέχρι 7000 €  

 

 Στέγαση : από 130 έως 800 € το μήνα, 

ανάλογα με το δωμάτιο και την πόλη 

( Επιχορήγηση στέγης έως 160 € το μήνα)   

 

 Διατροφή : από 150 έως 250 € το μήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηνιαίος προϋπολογισμός: 



 

 

 

 

 

 

Μηνιαίος προϋπολογισμός 

Μηνιαία έξοδα για ένα φοιτητή  

που δεν μένει σε φοιτητική εστία (η πλειοψηφία ): 

 

Ενοίκιο: 400 € (επαρχία ) 700 € (Παρίσι) 

Διατροφή : 200 € 

Mέσα συγκοινωνίας: 32 € 

Γραφική ύλη /είδη χαρτοπωλείου : 20 € 

Δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο: 100 € 

Ίντερνετ: 30 € 

Κινητό τηλέφωνο: 30 € 

 

Σύνολο: 812 €(επαρχία)  

              1112 € (Παρίσι) 



ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας   

 

 Σε συνεργασία με επιχειρήσεις 

 

 Σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές 

 σπουδές στη Γαλλία   

 

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


 

 

• Αιτήσεις από 29 Μαρτίου έως 15 Μάιου 2013 

στην ιστοσελίδα 

 

http://www.ifa.gr/ 

 

 

http://www.ifa.gr/




 

 

 

 Κατάταξη των γαλλικών πανεπιστημιουπόλεων 

2012-2013  

  

• 1 Toulouse 

• 2 Grenoble 

• 3 Montpellier 

• 4 Aix-Marseille 

• 5 Lyon 

• 6 Bordeaux 

• 7 Nantes 

• 8 Rennes 

• 9 Nice 

• 10 Paris 

 

 



 

 

Κατάταξη των γαλλικών πανεπιστημιουπόλεων 

2012-2013 (Τα κριτήρια)  
• Ποιότητα των σπουδών 

• Διεθνής φήμη των 
πανεπιστημίων 

• Πολιτιστική ζωή  

• Διασκέδαση 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις  

• Μέσα μαζικής μεταφοράς 

• Περιβάλλον 

• Στέγη 

• Επαγγελματικές 
προοπτικές  

 

 



 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Κα. Patricia SAVARY 

athenes@campusfrance.org 

Σινά 31 

210.33.98.653 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

Κα. Florence BOUSQUET 

thessalonique@campusfrance.org 

Λεωφ. Στρατού 2Α 

2310.821.231 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 Σπουδές στην Γαλλία 

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

 

 https://www.facebook.com/CampusFranceGrece 

 

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

 

 http://www.ifa.gr/ 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 

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/



