Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique
Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016/Numéro de décembre 2016
1.- Kύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί»

1. – Cycle « jeunesse innovante »

Ομορφαίνουμε την πόλη και τη ζωή μας πολιτική καινοτομία

Poétiser la ville et la vie - innovation
citoyenne

15.12.2016, 19.00'
Auditorium Theo Angelopoulos
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Αθήνα

15.12.2016, 19h00
Αuditorium Theo Angelopoulos
Institut français de Grèce

Η τέταρτη συνάντηση της «Νεολαίας που καινοτομεί»
είναι αφιερωμένη στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών
στα κοινά. Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες έδωσε στη νεολαία τη δυνατότητα να
επανεξετάσει την έννοια του πολίτη, χρησιμοποιώντας
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπο στράτευσης.
Αυτά τα καινούργια εργαλεία επέτρεψαν την πρόταση
νέων τρόπων συνομιλίας με τους πολιτικούς,
συμβάλλοντας στην επανεφεύρεση της πόλης και των
συνοικιών της.

Le quatrième rendez-vous de la Jeunesse
Innovante est consacré à l’engagement citoyen.

19:00 | Έναρξη της εκδήλωσης από τον Christophe
Chantepy, Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα.

19h00 | Ouverture de la soirée par Christophe
Chantepy, Ambassadeur de France en Grèce

Οι καινοτομίες που ομορφαίνουν την πόλη και τη ζωή
μας
• Yacine Aϊt Kaci, δημιουργός του Elyx, του εικονικού
Πρέσβη των Ηνωμένων Eθνών
• Jean-Pierre Goux, ιδρυτής του σχεδίου Blueturn
και συγγραφέας του βιβλίου «Siècle Bleu»
• Στεφανία Ξυδιά, συνιδρύτρια της Place Identity
MKO
20:15 | Σύντομες παρουσιάσεις (pitch) των πολιτικών
καινοτομιών
• Βίβιαν Δούμπα & Ολυμπία Δάτση, συνιδρύτριες
της ομάδας Topio
• Παναγιώτης Βλάχος, συνιδρυτής της πλατφόρμας
«VouliWatch»

Les innovations pour poétiser la ville et la vie
• Yacine Aϊt Kaci, créateur d’Elyx, l’Ambassadeur
virtuel des Nations-Unies
• Jean-Pierre Goux, fondateur de Blueturn et
auteur du Siècle Bleu
• Stephania Xydia, co-fondatrice de Place
Identity NGO

Ces dernières années, l’accès aux nouvelles
technologies a permis aux jeunes de repenser la
citoyenneté en utilisant les réseaux sociaux comme
moyen de s’investir. Ces nouveaux outils ont
permis de proposer de nouvelles manières
d’échanger avec les politiques et de contribuer à la
réinvention de la ville et de ses quartiers.

20h15 | Pitch d’innovations citoyennes
• Vivian Doumpa et Olympia Datsi, cofondatrices de Topio
• Panagiotis Vlachos, co-fondateur de
VouliWatch
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Συντονιστής της βραδιάς: Mathieu Baudin, ιδρυτής
του Institut des Futurs Souhaitables

Animation de la soirée : Mathieu Baudin,
fondateur de l’Institut des Futurs Souhaitables

Ελεύθερη είσοδος - Ταυτόχρονη μετάφραση - Θα δοθεί
βεβαίωση παρακολούθησης

Entrée libre - Traduction simultanée - Attestation
de présence délivrée

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ από την κοινωνική κουζίνα «Ο
άλλος άνθρωπος»

Soirée festive par la cuisine sociale « O allos
anthropos »

*Συνημμένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

………………………….

..………………………

2.- Ecole Normale Supérieure (ENS)

2.-

Υποψηφιότητες μέσω διεθνούς διαδικασίας
εισαγωγής

Sélection internationale

Η διεθνής διαδικασία εισαγωγής
 Απευθύνεται σε φοιτητές από όλο τον κόσμο
με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση
 Εκτυλίσσεται σε δύο σκέλη: στην επιλογή
βάσει των φακέλων των υποψηφίων και στις
γραπτές και προφορικές εξετάσεις των
υποψηφίων που επιλέχθηκαν στην πρώτη
φάση.
 Διαθέτει 10 θέσεις για σπουδές θετικών
επιστημών και 10 θέσεις για φιλολογικές
σπουδές.
 Προσφέρει τριετή υποτροφία σπουδών για
την προετοιμασία ενός Master της ENS (ή
κάποιου ιδρύματος που συνεργάζεται με την
ENS), καθώς και το δίπλωμα της ENS με το
βαθμό του Master.

La sélection internationale

Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων

Conditions d’inscription

Οι υποψήφιοι:
 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της
ηλικίας τους την ημερομηνία έναρξης των
εγγραφών.
 Δεν πρέπει να έχουν υποβάλει προηγουμένως
υποψηφιότητα για την εν λόγω διαδικασία
 Δεν πρέπει να έχουν διαμείνει στη Γαλλία
πάνω από 10 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος
του διαγωνισμού (1η Σεπτεμβρίου – 31
Αυγούστου), αλλά και κατά το προηγούμενο.
 Πρέπει να πιστοποιήσουν την φοίτησή τους
στο εξωτερικό, ενός ακαδημαϊκού έτους
τουλάχιστον, γεγονός που θα πρέπει να
επικυρώνεται τη χρονιά πριν την έναρξη
υποβολής υποψηφιοτήτων.
 Πρέπει να πιστοποιήσουν, την 1η Σεπτεμβρίου
μετά τη συνεδρίαση της εξεταστικής
επιτροπής, τη φοίτηση δύο ετών τουλάχιστον
σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό

•
Ne pas avoir dépassé son 26ème
anniversaire à la date d’ouverture des inscriptions ;

Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων:
http://www.ens.fr/admission/selectioninternationale/article/session-2016

Informations et candidature :
http://www.ens.fr/admission/selectioninternationale/article/session-2016

Λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων: 1
Φεβρουαρίου 2017

Clôture des inscriptions le 1er février 2017

Ecole Normale Supérieure

• s’adresse à des étudiants venus du monde entier
dont les résultats universitaires sont excellents
• se déroule en deux temps : une sélection sur
dossier, puis les candidats sélectionnés sont
convoqués pour passer des épreuves écrites et
orales.
• Nombre de places ouvertes : 10 places pour les
disciplines scientifiques et de 10 pour les disciplines
littéraires
• Bourse d’étude de 3 ans, pour préparer un
master porté par l’ENS (ou par un établissement
partenaire de l’ENS), ainsi que le diplôme de l’ENS
qui a grade de master.

•
Ne pas avoir fait auparavant acte de
candidature à la SI ;
•
Ne pas avoir résidé en France plus de 10
mois dans l’année académique du concours (1er
septembre - 31 août) et celle qui la précède ;
•
Justifier de la validation d’au moins une
année universitaire à l’étranger, validée dans
l’année
civile
précédant
l’ouverture
des
candidatures.
•
Justifier au 1er septembre suivant le jury
d’admission la validation d’au moins deux années
d’enseignement supérieur à l’étranger.
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3. - Studium στην περιοχή Centre-Val de
Loire

3.- Studium en région Centre-Val de
Loire

Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές της
αλλοδαπής

Accueil de chercheurs internationaux

Το Studium είναι μια δομή αξιοποίησης της έρευνας
που δημιουργήθηκε στην περιοχή Centre-Val de Loire
το 1996 και έχει ως στόχο να προωθήσει τις διεθνείς
συνεργασίες. Η λειτουργία του κατατάσσεται στην
κατηγορία "Institute for Advanced Studies".

Le Studium est une structure de valorisation de

Προσφέρει υποτροφίες για ερευνητές διάρκειας 12
μηνών, οι οποίες απευθύνονται σε ερευνητές, οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια μεταδιδακτορικής
εμπειρίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι
ανοιχτή σε όλες τις θεματικές έρευνας. Οι
προσκεκλημένοι ερευνητές που θα επιλεγούν, θα
τεθούν στη διάθεση ενός από τα δημόσια εργαστήρια
της περιοχής (Université d'Orléans, Université FrançoisRabelais de Tours, INSA Centre Val de Loire, INRA,
Inserm, IRSTEA, CEA, BRGM,....)

la recherche créée dans la région Centre-Val de
Loire en 1996 qui a pour but de favoriser les
collaborations internationales.
Son fonctionnement est de type "Institute for
Advanced Studies".
Il offre des bourses de recherche de 12 mois
s'adressant à des chercheurs qui ont au moins 5
années d'expérience post-doctorale. L'appel à
projets est ouvert à toutes les thématiques de
recherche. Les chercheurs invités qui seront
sélectionnés seront mis à disposition d'un des
laboratoires publics de la région (Université
d'Orléans, Université François-Rabelais de Tours,
INSA Centre Val de Loire, INRA, Inserm, IRSTEA,
CEA, BRGM,...).

Το πρόγραμμα καλύπτει τον μισθό του ερευνητή
συμπεριλαμβανομένων
και
των
υποχρεωτικών
εισφορών για ένα χρόνο, τη διαμονή του, και
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διοικητικών
ζητημάτων που σχετίζονται με την υποδοχή του
ερευνητή και της οικογένειάς του. Επιπλέον, χορηγείται
ένα κονδύλιο για την οργάνωση ενός διήμερου ή
τριήμερου διεθνούς συνεδρίου.

Le programme couvre le salaire chargé du
chercheur pendant un an, son logement ainsi que
tous les aspects administratifs liés à l'accueil du
chercheur et de sa famille.

Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται μέσω μιας ετήσιας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η τρέχουσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις
9 Φεβρουαρίου 2017.

Le recrutement de ces chercheurs se fait au moyen
d'un appel à projets annuel. L'appel à projets en
cours se clôturera le 9 février 2017.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και
http://www.lestudium-ias.com/content/studiumresearch-fellowship

Informations dans le document ci-joint et
http://www.lestudium-ias.com/content/studiumresearch-fellowship

………………………….

Par ailleurs, une enveloppe budgétaire est allouée
pour l'organisation d'une conférence inter-nationale
de deux à trois jours.

………………………….

4. – Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

4. – Bourses d'Excellence Eiffel

Οι υποτροφίες Eiffel είναι ένα λειτουργικό πρόγραμμα
που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς
Ανάπτυξης της Γαλλίας, με σκοπό τα γαλλικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους
καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές, σε προγράμματα
σπουδών, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Le programme de bourses Eiffel est un outil
développé par le Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international afin de
permettre
aux
établissements
français
d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs
étudiants
étrangers
dans
des
formations
diplômantes de niveau master et en doctorat.

Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται οι υποψηφιότητες
των φοιτητών που προέρχονται από αναδυόμενες
χώρες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου κι εκείνων
που
προέρχονται
από
εκβιομηχανισμένες
και
αναδυόμενες χώρες για σπουδές διδακτορικού
επιπέδου.
Το πρόγραμμα των υποτροφιών Eiffel συμπεριλαμβάνει
δύο σκέλη:
- υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
12 έως 36 μηνών. Τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται σε
1.181 €. Οι ελληνικές υποψηφιότητες μπορούν σε
ειδικές περιπτώσεις να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση,

Il permet de stimuler les candidatures d’étudiants
originaires de pays émergents pour le niveau
master et de pays émergents et industrialisés pour
le niveau doctorat.
Le programme de bourses Eiffel comporte deux
volets:
un volet master, qui permet de financer
une formation diplômante au niveau master, de 12
à 36 mois. L’allocation mensuelle s’élève à 1.181€.

3

ανάλογα με τη ακαδημαϊκή υπεροχή τους.
- υποτροφίες για διδακτορικό, για χρηματοδότηση
κινητικότητας διάρκειας 10 μήνες στα πλαίσια
διδακτορικών
διατριβών
που
εκπονούνται
με
συνδιεύθυνση ή με συνεπίβλεψη (κατά προτίμηση τη
2η χρονιά του διδακτορικού). Το μηνιαίο τροφείο
ανέρχεται στα 1.400€.
Χρονοδιάγραμμα περιόδου 2017



Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων : 10
Οκτωβρίου 2016
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
φακέλων
στο
Campus
France :
6
Ιανουαρίου 2017

Les candidatures grecques seront examinées à titre
exceptionnel, en raison de leur excellence.
un volet doctorat, qui permet de financer
des mobilités de 10 mois, dans le cadre d’une cotutelle ou d’une co-direction de thèse (de
préférence la 2ème année de doctorat). L’allocation
mensuelle s’élève à 1.400€.
Calendrier session 2017




Ouverture de l’appel à candidature : 10
octobre 2016
Date limite de réception des dossiers
par Campus France : 6 janvier 2017

Τομείς σπουδών

Domaines d’études

Οι τρεις βασικοί τομείς σπουδών που καλύπτουν οι
υποτροφίες Eiffel είναι:

Les trois grands domaines d’études concernés par
les bourses Eiffel sont :

-

-

Για το μεταπτυχιακό επίπεδο: οι μηχανικές
επιστήμες, η οικονομία και η διοίκηση
επιχειρήσεων, το δίκαιο και οι πολιτικές
επιστήμες.
Στο διδακτορικό επίπεδο περιλαμβάνονται
επιστήμες με την ευρύτερη έννοια (μηχανικές
επιστήμες, θετικές επιστήμες: μαθηματικά,
φυσική και χημεία, ανθρωπιστικές επιστήμες,
βιοτεχνολογία
και
νανοβιοτεχνολογία,
γεωεπιστήμες, επιστήμες του σύμπαντος και
του περιβάλλοντος, επιστήμες και τεχνολογία
πληροφόρησης κι επικοινωνίας) οικονομία και
διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο και πολιτικές
επιστήμες.

-

pour le niveau master : les sciences de
l’ingénieur, l’économie et la gestion, le
droit et les sciences politiques.

-

pour le niveau doctorat, les sciences au
sens large pour le niveau doctorat
(sciences de l’ingénieur ; sciences exactes
: mathématiques, physique, chimie et
sciences
de
la
vie,
nano
et
biotechnologies, sciences de la terre, de
l’univers et de l’environnement, sciences
et technologies de l’information et de la
communication); l’économie et la gestion;
le droit et les sciences politiques.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν
προτεραιότητα σε σχέση με εκείνους που διαμένουν
ήδη στη Γαλλία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την
ημερομηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής.

Les étudiants en cours d’études à l’étranger sont
prioritaires par rapport à ceux qui résident déjà en
France.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au plus
à la date du comité de sélection

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Procédure de candidature

Δεκτές γίνονται μόνο οι υποψηφιότητες που
διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύματα. Τα ανώτατα
γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν μία προεπιλογή
των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραμμα Eiffel,
ανάμεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που
επιθυμούν να δεχτούν στα προγράμματα σπουδών
τους.

Seules les candidatures transmises par les
établissements français sont recevables. Les
établissements d’enseignement supérieur français
présélectionnent les candidats qu’ils présentent au
programme Eiffel parmi les meilleurs étudiants
étrangers qu’ils souhaitent accueillir en formation.

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

…………………………….

………………………….
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