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Coopération Scientifique et Universitaire Franco-hellénique 
Ελληνογαλλική Επιστηµονική και Πανεπιστηµιακή Συνεργασία 

  
Numéro de septembre 2014 /Τεύχος Σεπτεµβρίου 2014 

 
 
1.– κα Elisabeth GAY, Ακόλουθος 
επιστηµονικής & πανεπιστηµιακής 
συνεργασίας  
  
Ανώτατος στέλεχος στην τοπική αυτοδιοίκηση, η κα 
Elisabeth Gay, ήταν στο παρελθόν Ακόλουθος 
επιστηµονικής & πανεπιστηµιακής συνεργασίας στη 
γαλλική Πρεσβεία του Ραµπάτ (Μαρόκο) και ύστερα 
∆ιευθύντρια της Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Aquitaine. 
Ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Σεπτεµβρίου και είναι 
στη διάθεση της επιστηµονικής και πανεπιστηµιακής 
κοινότητας της Ελλάδας. 
  
Στοιχεία επικοινωνίας: 210 33 98 662 ή egay@ifa.gr 
 

.................................... 
 
2. – Ηµερίδα Σπουδές στη Γαλλία 
 
Καλλιτεχνικές σπουδές στη Γαλλία 
   
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, 10.00’ - 18.00’ 
 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  
 
Τρίτη της σειράς των ηµερίδων "Σπουδές στη Γαλλία", η 
εκδήλωση αυτή θα είναι αφιερωµένη στις καλλιτεχνικές 
 σπουδές  (Ζωγραφική, Design, animation, σχέδιο µόδας, 
γραφικές τέχνες …) 
 
Είναι µια µοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες φοιτητές 
να συναντήσουν εκπροσώπους γαλλικών σχολών για να 
συζητήσουν τα σχέδια τους σχετικά µε τις σπουδές τους 
και να βρουν όλες τις απαντήσεις στα ερωτήµατά τους 
που αφορούν τις διαδικασίες εγγραφής  και τα 

  
1. – Mme Elisabeth GAY, Attachée de 
coopération scientifique & universitaire 
 
 
Ingénieur en Chef de la fonction publique territoriale, 
Elisabeth Gay a été précédemment Attachée de 
coopération à l'Ambassade de France à Rabat puis 
Directrice du Développement Durable de la Région 
Aquitaine. 
 
Elle a pris ses fonctions le 1er septembre dernier et se 
tient à la disposition de la communauté scientifique et 
universitaire grecque. 
 
Coordonnées : 210 33 98 662 ou egay@ifa.gr 
 

.................................... 
 
2. – Journée Études en France 
 
Études d’art en France 
 
Samedi 25 octobre 2014, 10h 00 – 18h 00 
 
Institut français d’Athènes 
 
Troisième journée d’information sur les études en 
France, cette manifestation sera consacrée aux études 
d’art (beaux-arts, design, animation, mode, arts 
graphiques….) 
 
Elle constitue pour les étudiants une occasion unique de 
rencontrer les représentants des établissements français 
et discuter de leurs projets d’étude et trouver toutes les 
réponses à leurs questions relatives aux modalités 
d’inscription et aux formations en arts. 
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προγράµµατα καλλιτεχνικών σπουδών. 
 
Συµµετέχουν τα εξής Iδρύµατα : 
 
Σχολές καλών τεχνών : 
Ecole supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans 
Ecole des beaux-arts de Nîmes 
Ecole nationale supérieure d’art de Limoges 
Ecole supérieure d’art du Nord-Pas de Calais / 
Dunkerque-Tourcoing 
  
Πανεπιστήµια : 
Université Bordeaux Montaigne 
Université Paris 8 
Κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ  Πανεπιστήµιο Paris 8 – ΑΣΚΤ 
Τέχνη και εικονική πραγµατικότητα και  πολυχρηστικά 
συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 
Εξειδικευµένες σχολές : 
Groupe EAC 
EICAR (Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et 
de Réalisation) 
AUTOGRAF 
Mod’Art International – Ecole d’Art Maryse Eloy 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
http://www.grece.campusfrance.org/node/291265 
 
 

…………………………. 
 
 
3.- Οµιλία του Bernard Nominé 
 
Το ανθρώπινο σώµα, µεταξύ βιολογικού και 
κοινωνικού φύλου 
 
Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2014, ώρα 12.30 
κτήριο « Κωστής Παλαµάς », Ακαδηµίας 48 και Σίνα. 
 
Ο Μπερνάρ Νοµινέ, είναι γιατρός, ψυχίατρος, 
ψυχαναλυτής, µέλος της Σχολής Ψυχανάλυσης των 
Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου. H εκδήλωση 
οργανώνεται από το Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου 
Αθήνας σε συνεργασία µε το Φόρουµ Αθήνας της ∆Φ 
ΣΨΛΠ.  
 
Ο Μπερνάρ Νοµινέ διδάσκει στο Κλινικό Ψυχαναλυτικό 
Κολέγιο του δυτικού Νότου στη Γαλλία, επίσης είναι 
διδάσκων προσκεκληµένος στο ICLES στο Μιλάνο, στο 
Φόρουµ Praxis της Ρώµης, στο κλινικό κολέγιο και στο 
φόρουµ της Μαδρίτης, στο ACEP της Βαρκελώνης, 
καθώς επίσης και στα φόρουµ της Αυστραλίας, 
Κολοµβίας, Βραζιλίας… όπως και στην Κλινική 
Εκπαίδευση του Λακανικού Πεδίου και τα Φόρουµ της 
Αθήνας. 
 
* Περισσότερες πληροφορίες στο συνηµµένο αρχείο 
 
 

……………………………. 
 
 
 

 
 
Etablissements participants :  
 
Écoles des beaux-arts 
Ecole supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans 
Ecole des beaux-arts de Nîmes 
Ecole nationale supérieure d’art de Limoges 
Ecole supérieure d’art du Nord-Pas de Calais / 
Dunkerque-Tourcoing 
 
Universités 
Université Bordeaux Montaigne 
Université Paris 8 
Master commun franco-hellénique université Paris 8 – 
École des beaux-arts d’Athènes Arts et réalité virtuelle 
multi-utilisateurs. 
 
Écoles spécialisées 
Groupe EAC 
EICAR (Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et 
de Réalisation) 
AUTOGRAF 
Mod’Art International – Ecole d’Art Maryse Eloy 
 
*Plus d’informations sur le site :  
http://www.grece.campusfrance.org/node/291265 
 
 

…………………………. 
 

 
3. – Conférence de Bernard Nominé 
 
Le corps humain, entre le sexe et le genre 
 
 
Samedi 27 septembre 2014 à 12h30 
Bâtiment Kostis Palamas, Akadimias 48 et Sina 
 
Bernard Nominé est médecin, psychiatre, membre de 
l’Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ 
Lacanien.  
La manifestation est organisée par le Forum du Champ 
Lacanien d’Athènes en collaboration avec le Forum 
d’Athènes de IF- EPFCL.  
 
Bernard Nominé enseigne au collège de clinique 
psychanalytique du Sud-Ouest. 
Il est enseignant invité à l’ICLES de Milan, au forum 
Praxis de Rome, au collège clinique et au forum de 
Madrid, à l'ACEP de Barcelone, mais aussi au Brésil, en 
Colombie, au Venezuela et en Australie…. et enfin à la 
formation clinique du Champ Lacanien et aux forums 
d’Athènes.  
 
 
*Plus d’informations sur le document ci-joint 
 
 

……………………………. 
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4. - ∆ιεθνής διαγωνισµός για εισαγωγή στον 
κύκλο µηχανικών της École Polytechnique 
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  
 
Ο διαγωνισµός για εισαγωγή αλλοδαπών φοιτητών στην 
École Polytechnique του Παρισιού απευθύνεται σε 
άριστους φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 
τουλάχιστον 4 εξάµηνα Ανώτατων σπουδών στις θετικές 
ή πολυτεχνικές επιστήµες σε πανεπιστήµιο της χώρας 
τους, δεν κατέχουν τη γαλλική υπηκοότητα και 
επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
παρακολουθώντας ένα διεπιστηµονικό πρόγραµµα 
σπουδών πολύ υψηλού επιπέδου, το οποίο απονέµει τον 
τίτλο του Master of science και το δίπλωµα της  École 
Polytechnique.  
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concou
rs-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-
internationaux/ 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών 
της Ecole Polytechnique:   
http://www.polytechnique.edu/accueil/enseignement-
programmes/cycle-ingenieur-polytechnicien/ 
 
 
Χρονοδιάγραµµα του διαγωνισµού για 
αλλοδαπούς φοιτητές:  
 

• 29 Σεπτεµβρίου 2014: καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά 

• Μέσα Οκτωβρίου 2014: διεξαγωγή γραπτού 
διαγωνισµού στις θετικές επιστήµες 

• Τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου 2014: 
αποτελέσµατα εισαγωγής 

• 3-16 Νοεµβρίου 2014: διεξαγωγή γραπτής 
εξέτασης για τους φοιτητές οι οποίοι πέρασαν 
επιτυχώς την πρώτη φάση 

• Πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου 2014: τελικά 
αποτελέσµατα 

 
Οι επιτυχόντες φοιτητές θα µπορέσουν να εισαχθούν 
στην ’Ecole polytechnique τον Ιανουάριο 2015 ή το 
Σεπτέµβριο 2015, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών τους. 
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη για 
την υποβολή υποψηφιότητας. Η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και οι εξετάσεις µπορούν να γίνουν στην 
αγγλική. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
www.admission.polytechnique.edu 
ή µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
international-v2@polytechnique.fr 
 

………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
4. - Concours international pour le cycle 
ingénieur de l’École Polytechnique  
 
Appel à candidatures  
 
Le concours d’entrée pour les étudiants étrangers 
à l’École Polytechnique de Paris s’adresse à des 
étudiants brillants ayant accompli au minimum 4 
semestres d’études supérieures en sciences ou 
ingénierie dans leur université d’origine, ne disposant 
pas de la nationalité française et souhaitant compléter 
leur parcours par un cursus pluridisciplinaire de très 
haut niveau en science conduisant à un diplôme de 
Master of science et au diplôme de l’Ecole 
polytechnique.  
 
 
Inscriptions sur le site :  
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/conco
urs-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-
internationaux/ 
 
Plus d’information sur le cycle ingénieur polytechnicien:  
 
http://www.polytechnique.edu/accueil/enseignement-
programmes/cycle-ingenieur-polytechnicien/ 
 
 
Calendrier du concours filière universitaire 
internationale - automne 2014: 
 

• 29 septembre 2014 : date limite d’inscription 
en ligne 

• Mi-Octobre 2014 : tenue du test écrit en 
sciences pour tous les candidats 

• Dernière semaine d’octobre 2014 : résultats 
d’admissibilité 

• 3 au 16 novembre 2014 : tenue des épreuves 
orales pour les candidats admissibles 

• Première semaine de décembre 2014 : 
résultats d’admission 

 
 
Les candidats admis pourront rejoindre l’Ecole 
polytechnique en janvier 2015 ou en septembre 2015 en 
fonction de leur niveau d’études.  
 
Il n’est pas nécessaire d’être francophone pour 
candidater, l’ensemble de la candidature et des 
épreuves pouvant se faire en anglais.  
 
Plus d’informations sur le site : 
www.admission.polytechnique.edu  
ou par e-mail à : international-v2@polytechnique.fr 
 
 

………………………………. 
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5. - Βραβείο Γαλλοφωνίας για νέους 
ερευνητές 
 
7η πρόσκληση ενδιαφέροντος 2014-2015 
 
Η Πανεπιστηµιακή Ένωση Γαλλοφωνίας (AUF) απευθύνει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση 
υποψηφιοτήτων στα πλαίσια της 7ης διοργάνωσης 
Βραβείων Γαλλοφωνίας για νέους ερευνητές.  
«Τα βραβεία της Γαλλοφωνίας για νέους ερευνητές» 
έχουν σαν στόχο την αναγνώριση της αξίας ενός 
ερευνητή ή µιας ερευνήτριας, οι οποίοι έχουν 
πραγµατοποιήσει µια σηµαντική διεθνή ανακάλυψη, 
κυρίως στα πλαίσια της Γαλλοφωνίας.  
 
Τα βραβεία αφορούν γνωστικά αντικείµενα όπως φυσικές 
επιστήµες και ιατρική, ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήµες. 
Τα βραβεία απευθύνονται σε υποψηφίους, ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, κατόχους ενός διδακτορικού τίτλου 
σπουδών, µε ερευνητική εµπειρία µεταξύ 4 και 10 ετών 
µετά την διδακτορική διατριβή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ανήκουν στο προσωπικό Ανώτατων Eκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων-µελών της Πανεπιστηµιακής Ένωσης 
Γαλλοφωνίας. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής 
των επιτυχόντων υπόκειται στη δικαιοδοσία του 
επιστηµονικού Συµβουλίου της Πανεπιστηµιακής Ένωσης 
Γαλλοφωνίας.  
 
Μια χορηγία ύψους 10 000 ευρώ θα δοθεί το 2015 σε 
κάθε ένα επιτυχόντα.  
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 17η 
Οκτωβρίου 2014.  
 
*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
κατάθεση της υποψηφιότητάς σας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα:  
http://www.auf.org/appels-offre/prix-de-la-
francophonie-pour-jeunes-chercheurs-7e-/ 
 

………………………. 
 
6. – ERANETMED 
 
Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  
ERANETΜΕD ανακοινώθηκε ώστε να µπορέσουν οι 
ερευνητικές οµάδες να επωφεληθούν χρόνου για να 
ετοιµάσουν τις προτάσεις τους. Η προκήρυξη, η οποία θα 
ανακοινωθεί επίσηµα την 1η Νοέµβρη θα καλύψει τους 
τρεις ακόλουθους τοµείς: 
 
* τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα  
* την διαχείριση των υδάτινων πόρων  
* τις αλληλεπιδράσεις ενέργειας/νερού 
 
Οι προτάσεις θα µπορούν να υποβληθούν µέχρι στις 31 
Ιανουαρίου 2015.  
 
*Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε διαβάστε 
την πλήρη προκήρυξη: pdf (στα αγγλικά). 
 

5. - Prix de la Francophonie pour jeunes 
chercheurs 

 
7ème édition 2014-2015 
 
L’Agence universitaire de la Francophonie lance un 
appel à candidatures pour la septième édition des Prix 
de la Francophonie pour jeunes chercheurs.  
 
Les « Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs » 
ont pour but de reconnaître le mérite et la valeur 
d’un(e) chercheur(se) ayant acquis une reconnaissance 
scientifique et ayant réalisé une percée significative 
internationale, en particulier dans le cadre de la 
Francophonie. 
 
Les Prix sont ouverts aux champs disciplinaires sciences 
et médecine, sciences humaines et sociales. 
 
Les Prix s’adressent à des candidat(e)s âgé(e)s de 
moins de 40 ans; titulaires d’un doctorat ou d’un 
doctorat d’État; justifiant d’une activité de recherche 
entre 4 et 10 ans après la thèse. 
Enfin, ils doivent être rattaché(e)s à des établissements 
membres de l’AUF. 
 
Le processus d’évaluation des dossiers et de sélection 
des lauréats est placé sous la responsabilité du Conseil 
scientifique de l’AUF. 
 
 
Une dotation de 10 000 euros sera attribuée, en 2015, à 
chacun des lauréats.  
La date limite pour répondre à l’appel est le 17 octobre 
2014. 
 
*Pour plus d’informations sur l’appel à candidature, 
consultez le site de l’AUF :  
 
http://www.auf.org/appels-offre/prix-de-la-
francophonie-pour-jeunes-chercheurs-7e-/ 
 

………………………… 
 
6. – ERANETMED 
 
Le 1er appel à proposition ERANETMED a été pré 
annoncé afin de permettre aux équipes de recherche de 
bénéficier de plus de temps pour préparer leurs 
propositions. L'appel lancé officiellement le 1er 
novembre couvrira les 3 domaines suivants: 
 
* les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 
 
* la gestion des ressources en eau 
 
* les interactions énergie/eau 
 
Les propositions pourront être déposées jusqu'au 31 
janvier 2015.  
 
*Pour plus d'informations consultez l'appel complet:  
pdf (en anglais) ci-joint. 
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7. - ∆ιεθνές διδακτορικό πρόγραµµα 
Ινστιτούτου Παστέρ (Παρίσι) - Paris 
universités  
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  2015 
 
Από το 2009, το Ινστιτούτο Παστέρ, από τους 
κορυφαίους φορείς στον τοµέα της βιοϊατρικής έρευνας, 
διοργανώνει ένα πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών στις 
βιοεπιστήµες και τη βιοϊατρική, σε συνεργασία µε τα 
Πανεπιστήµια Pierre et Marie Curie, Paris Diderot και 
Paris Descartes. 
 
Η λίστα µε τα καινούργια θέµατα και τα ερευνητικά 
εργαστήρια δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα:  
www.pasteur.fr/en/teaching/doctoral-programs/pasteur-
paris-university-international-doctoral-program/current-
call  
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για επικοινωνία µε τα 
εργαστήρια είναι η 7η Νοεµβρίου και η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 21η 
Νοεµβρίου 2014. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
www.pasteur.fr/en/doctoralpositions 
 
* Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνηµµένη 
 

…………………………… 
 

8. - Ίδρυµα Marc de Montalembert – Εθνικό 
Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA)  
 
 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2015 
 
Το Ίδρυµα Marc de Montalembert και το Εθνικό 
Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης συνεργάστηκαν για την 
απονοµή του Βραβείου Marc de Montalembert ύψους 
8 000 ευρώ. Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την 
αποπεράτωση ερευνητικών εργασιών που συµβάλλουν 
σε µία καλύτερη γνώση των τεχνών και του πολιτισµού 
του µεσογειακού κόσµου.  Το Ίδρυµα Marc de 
Montalembert προσφέρει εξάλλου στον υπότροφο τη 
δυνατότητα να διαµένει στην έδρα του στη Ρόδο, στην 
Ελλάδα. 
 
Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

- έχουν γεννηθεί σε µία παράκτια χώρα της 
Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα, 

- να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την      
1η Νοεµβρίου 2014, 

- να είναι κάτοχοι ενός doctorat ή να έχουν 
αντίστοιχο επίπεδο. 

 
Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου 
Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα αρχίσει 
µε την διαµονή ενός µήνα στο Παρίσι, ως 
φιλοξενούµενος ερευνητής του ΙΝΗΑ. Θα ολοκληρωθεί 
µε µία δεύτερη διαµονή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της 
οποίας, θα δηµοσιευθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας 

7.- Programme doctoral international 
Pasteur-Paris universités 
 
 
Appel à candidatures 2015 
 
Depuis 2009, l’Institut Pasteur, leader mondial dans la 
recherche biomédicale, organise un programme doctoral 
international en sciences de la vie et biomédecine, en 
collaboration avec les universités Pierre et Marie Curie, 
Paris Diderot et Paris Descartes. 
 
 
La liste des nouveaux projets et des laboratoires est en 
ligne sur le site: 
www.pasteur.fr/en/teaching/doctoral-programs/pasteur-
paris-university-international-doctoral-program/current-
call  
 
La date limite de prise de contact avec les laboratoires 
est fixée au 7 novembre et la date limite des 
candidatures au 21 novembre 2014 
 
 
*Pour plus d’informations sur la procédure : 
www.pasteur.fr/en/doctoralpositions 
 
 
*Appel ci-joint 
 

…………………………… 
 

8. - Fondation Marc de Montalembert – 
Institut National d’Histoire de l’Art 
(INHA) 
 
Appel à candidatures 2015 
 
La fondation Marc de Montalembert et l’Institut national 
d’histoire de l’art se sont associés pour l’attribution du 
Prix Marc de Montalembert d’un montant de 8 000 
euros.  
 
Ce prix soutient l’achèvement d’un travail de recherche 
qui contribue à une meilleure connaissance des arts et 
de la culture du monde méditerranéen. La Fondation 
Marc de Montalembert offre en outre au lauréat la 
possibilité de séjourner à son siège à Rhodes, en Grèce. 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Les candidat(e)s doivent : 

- être né(e)s dans un pays riverain de la 
Méditerranée, ou en avoir la nationalité ; 

- avoir moins de 35 ans au 1er novembre 2014; 
- être titulaires d’un doctorat ou en avoir le 

niveau. 
 
Mise en œuvre et finalisation du projet 
La mise en œuvre du projet, d’une durée d’un an, 
commencera par un séjour d’un mois à Paris, en tant 
que chercheur accueilli à l’INHA; elle s’achèvera par un 
deuxième séjour à Paris durant lequel les résultats 
feront l’objet d’une présentation publique. Les deux 
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σε δηµόσια εκδήλωση. Οι δύο παραµονές 
αναλαµβάνονται µέχρις ενός συγκεκριµένου ποσού από 
το Ίδρυµα Marc de Montalembert και από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ). Ο υπότροφος 
θα έχει την υποστήριξη ενός επιστηµονικού συµβούλου 
της ΙΝΗΑ µε τον οποίο θα είναι σε τακτική επαφή.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα δηµοσιευθούν και θα 
διοχετευθούν σε ενδεδειγµένη µορφή, µε τη συµβολή 
της ΙΝΗΑ. 
 
Τοµείς έρευνας της ΙΝΗΑ 

- Ιστορία της Αρχαίας τέχνης, Ιστορία της 
αρχαιολογίας : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique314 

- Ιστορία της τέχνης του Μεσαίωνα : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique376 

- Πρακτικές της Ιστορίας της Τέχνης : 
http://inha.fr/spip.php?rubrique432 

- Ιστορία της γεύσης : htpp://www.inha.fr/spip. 
php?rubrique47 

- Iστορία της αρχιτεκτονικής : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique51 

- Ιστορία της σύγχρονης τέχνης 20oυ -21ου αιώνα 
: http://www.inha.fr/spip.php?rubrique388 

- ∆ιακοσµητικές τέχνες, σχεδιασµός, υλικός 
πολιτισµός : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique434 

- Τέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσµιοποίηση 
: http://www.inha.fr/spip.php?rubrique218 

 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : η 
30η Νοεµβρίου 2014 
 
Επικοινωνία : γραµµατεία του τµήµατος σπουδών και 
ερευνών : der-dir@inha.fr 
 
*Πληροφορίες : 
INHA – Βραβείο Marc de Montalembert, 
http://www.inha.fr 
Ίδρυµα Marc de Montalembert, 
http://www.fondationmdm.com 
 
* Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνηµµένη 
 
 

séjours sont pris en charge forfaitairement, par la 
Fondation Marc de Montalembert et par l’INHA.   
 
Le lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller 
scientifique de l’INHA avec lequel un contact régulier 
sera maintenu.   
 
Les résultats de la recherche seront publiés et diffusés 
sous une forme appropriée, avec le concours de l’INHA. 
 
Domaines de recherche de l’INHA 

- Histoire de l’art antique, Histoire de 
l’archéologie : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique314 

- Histoire de l’art médiéval : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique376 

- Pratiques de l’histoire de l’art : 
http://inha.fr/spip.php?rubrique432 

- Histoire du goût :  
- htpp://www.inha.fr/spip. php?rubrique47 
- Histoire de l’architecture : 

http://www.inha.fr/spip.php?rubrique51 
- Histoire de l’art contemporain XXe-XXIe siècles : 

http://www.inha.fr/spip.php?rubrique388 
- Arts décoratifs, design, culture matérielle :  

http://www.inha.fr/spip.php?rubrique434 
- Arts et architecture dans la mondialisation : 

http://www.inha.fr/spip.php?rubrique218 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures: le 30 novembre 
2014 
 
Contact : secrétariat du département d’études et de 
recherche : der-dir@inha.fr 
 
*Informations : 
INHA – Prix Marc de Montalembert,  
http://www.inha.fr 
Fondation Marc de Montalembert, 
http://www.fondationmdm.com 
 
*Appel ci-joint 
 

 


