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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
  

Numéro de février 2016 /Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 
 
 
1.-  Grèce France Talents 2016 

 
Ας µιλήσουµε για το µέλλον µε αυτούς που 
το προετοιµάζουν 
 
19-22 Φεβρουαρίου 2016 
 
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το IFG οργανώνει µια 
σειρά σηµαντικών εκδηλώσεων που είναι αφιερωµένες 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στον προσανατολισµό 
των νέων. Το GRÈCE FRANCE TALENTS 2016 είναι µια 
ευκαιρία συναντήσεων και ανταλλαγής εµπειριών και 
απόψεων µε εκπροσώπους των καλύτερων γαλλικών 
Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης, αλλά και µε 
Έλληνες πτυχιούχους γαλλικών Πανεπιστηµίων και 
οικονοµικούς φορείς. 
 
4 εκδηλώσεις : 
 
Στρογγυλή τράπεζα: Τα « soft skills » : για να 
κάνετε τη διαφορά στην αγορά εργασίας  
 
19 Φεβρουαρίου, 18:00-20:00,  
IFG, Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Εκτός από τα ακαδηµαϊκά προσόντα που αναζητούν οι 
εργοδότες, το άλλο καθοριστικό στοιχείο που λαµβάνουν 
υπόψη οι υπεύθυνοι  προσλήψεων  είναι αυτό που 
ονοµάζουµε ήπιες ή µη ακαδηµαϊκές δεξιότητες, τα « soft 
skills ».  
Σε αντίθεση µε τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτώνται  
στο Πανεπιστήµιο, οι δεξιότητες αυτές πηγάζουν από την 
προσωπικότητα του καθενός. Πώς να τις αναπτύξουµε 
και να τις αξιοποιήσουµε; Με ποιον τρόπο το γαλλικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη 
αυτών των  « soft skills »;  
 

 
 
1.-  Grèce France Talents 2016  
 
Parlons de l’avenir avec ceux qui le 
préparent 
 
19-22 février 2016 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’IFG 
organise un temps fort dédié à la formation 
supérieure et l’orientation des jeunes. Grèce 
France Talents 2016 est un moment de rencontres 
et d’échanges avec des représentants des 
meilleurs établissements d’enseignement 
supérieur français, mais aussi avec des diplômés 
grecs des universités françaises et des acteurs 
économiques.  
 
4 événements:  
  
Table ronde : Les « soft skills » : pour faire 
la différence sur le marché du travail 
 
19 février, 18h00-20h00,  
IFG, Auditorium Theo Angelopoulos 
  
A côté des compétences académiques recherchées 
par les employeurs, l’autre élément déterminant 
pris en compte par les recruteurs est ce que l’on 
appelle les compétences douces ou non-
académiques, les « soft skills ».  
Contrairement aux connaissances théoriques 
acquises à l’université, ces compétences relèvent 
de la personnalité de chacun.  
Comment les développer et les valoriser ?  En quoi 
le système d’éducation français peut-il favoriser le 
développement des « soft skills » ?  
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Ακαδηµαϊκοί, επαγγελµατίες στην πρόσληψη 
προσωπικού, εκπρόσωποι επιχειρήσεων καθώς και 
απόφοιτοι γαλλικών Πανεπιστηµίων  θα µας βοηθήσουν 
να προσδιορίσουµε και να εκµεταλλευτούµε καλύτερα τις 
δεξιότητες αυτές, καθώς και να κατανοήσουµε τον 
αντίκτυπό τους στην επαγγελµατική αποκατάσταση και 
στις επαγγελµατικές σταδιοδροµίες. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 
17.45 : Προσέλευση κοινού  
 
18.00: Χαιρετισµοί 
Mikaël Hautchamp, Σύµβουλος συνεργασίας και 
µορφωτικής δράσης, ∆ιευθυντής του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Ελλάδος 
  
18.05: Εισαγωγική οµιλία  
Ρένα Μπαρδάνη, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 
του ΣΕΒ  
 
18.15: « Ποια είναι αυτά τα « soft skills » που 
τόσο πολύ επιζητούν οι επιχειρήσεις και γιατί οι 
επιχειρήσεις τα αναζητούν; » 
 
∆ήµητρα Ιορδάνογλου, λέκτορας στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, σύµβουλος Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Lionel Bellenger, ακαδηµαϊκός υπεύθυνος της HEC 
Executive Education, τακτικός οµιλητής στην École 
Polytechnique, ∆ιευθυντής της σειράς «Formation 
Permanente» του εκδοτικού οίκου ESF Editeur 
Eric Tourret, partner της EY  
Gabrielle Limousin, σύµβουλος του Korn Ferry 
Christophe Lemarié, γενικός διευθυντής της Pernod 
Ricard Hellas, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εµπορικού 
& Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου  
 
19.10 : « Πώς µπορεί να αναπτύξει κανείς τα soft 
skills του; » 
 
Isabelle Moser, Senior Manager / People and 
Organisation Leader της PwC 
Μάρθα Μυλωνά - Οικονοµάκου, πρόεδρος του 
Συνδέσµου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελλάδας  
Brigitte Renn, διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής 
Eugène Delacroix  
Lionel Bellenger, ακαδηµαϊκός υπεύθυνος της HEC 
Executive Education, τακτικός οµιλητής στην École 
Polytechnique, ∆ιευθυντής της σειράς «Formation 
Permanente» του εκδοτικού οίκου ESF Editeur 
 
 
Συντονισµός : Βάλια Καϊµάκη, ∆ηµοσιογράφος 
 
Είσοδος ελεύθερη 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
 
 
Cocktail-Networking  
του ∆ικτύου Grèce France Alumni 
 
19 Φεβρουαρίου, 20.30 | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Μετά την ολοκλήρωση της στρογγυλής τράπεζας « Soft 
skills » το Grèce France Alumni, κοινωνικό και 

Des universitaires, des professionnels du 
recrutement, des représentants d’entreprises et 
des alumni nous aideront à mieux cerner et 
exploiter ces compétences ainsi qu’à  comprendre 
leur impact dans l’insertion et les carrières 
professionnelles.  
 
 
PROGRAMME: 
 
17h45 :  Accueil  
 
18h00: Allocution d’ouverture  
Mikaël Hautchamp, Conseiller de coopération et 
d’action culturelle, Directeur de l’Institut français 
de Grèce 
 
18h05 Exposé introductif  
Réna Bardani, directrice des ressources humaines 
du SEV  
 
18h15: « Quels sont ces « soft skills » tant 
recherchés par les entreprises et pourquoi 
les entreprises les recherchent-elles? » 
 
Dimitra Iordanoglou, lecteur à l’université 
Panteion, consultante RH 
Lionel Bellenger, responsable pédagogique à 
HEC Executive Education, intervenant à l’Ecole 
Polytechnique, Directeur  de la Collection 
Formation Permanente chez ESF Editeur 
Eric Tourret, partner EY 
Gabrielle Limousin, consultante, Korn Ferry 
Christophe Lemarié, directeur général de 
Pernod Ricard Hellas, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie France Grèce 
 
19h10 : « Comment développer ses soft 
skills ? » 
 
Isabelle Moser, Directrice  / Conseil en 
Ressources Humaines PwC   
Martha Mylona Iconomakou, présidente de 
l’Association de gestion des ressources humaines 
de Grèce  
Brigitte Renn, proviseure du Lycée franco-
hellénique Eugène Delacroix 
Lionel Bellenger, responsable pédagogique à 
HEC Executive Education, intervenant à l’Ecole 
Polytechnique, Directeur  de la Collection 
Formation Permanente chez ESF Editeur 
 
Modération : Valia Kaïmaki, journaliste 
 
Entrée libre 
Traduction simultanée 
 
 
Cocktail-Networking  
du Réseau Grèce France Alumni 
 
19 février, 20.30 | Institut français de Grèce 
 
À la suite de la table ronde « Soft skills » Grèce 
France Alumni, le réseau social et 
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επαγγελµατικό δίκτυο των αποφοίτων της 
γαλλικής εκπαίδευσης και όλων εκείνων που 
έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τη Γαλλία, σας 
προτείνει να συµµετάσχετε σε ένα networking σε φιλικό 
κλίµα, στο café Paris-Athènes του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Ελλάδος.  
 
Το cocktail αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία: 
-  να συνεχίσετε τη συζήτηση µε τους συµµετέχοντες 
της στρογγυλής τράπεζας, 
- να συνοµιλήσετε µε εκπροσώπους των Ανώτατων 
Γαλλικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που θα βρίσκονται 
στην Αθήνα για την Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 
- και να συναντήσετε µέλη των συλλόγων των Ελλήνων 
alumni. 
Αν έχετε σπουδάσει, έχετε κάνει πρακτική, έχετε 
εργαστεί στη Γαλλία ή αν προτίθεστε να το 
κάνετε, µην χάσετε αυτή τη συνάντηση! 
 
Για ηλεκτρονική εγγραφή, υπό τον περιορισµό των 
διαθέσιµων θέσεων, επισκεφτείτε το 
www.grece.francealumni.fr 
Για περισσότερες πληροφορίες : alumni@ifa.gr  
 
 
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία Campus 
France στην Αθήνα 
 
20 Φεβρουαρίου, 10:00 – 18:00, στην Αθήνα (IFG)  
 
∆ηµόσια Πανεπιστήµια, Ανώτατες Σχολές  (grandes 
écoles) διοίκησης επιχειρήσεων και µηχανικών της 
Γαλλίας θα βρεθούν στην  Αθήνα  για να παρουσιάσουν 
το ευρύ φάσµα των προγραµµάτων σπουδών  τους, 
αλλά και για να συµβουλεύσουν και να κατευθύνουν 
τους µαθητές και τους φοιτητές. 

• Ιδρύµατα που συµµετέχουν: 
Πανεπιστήµια: 
- Université d’Artois 
- Université Grenoble 3 
- Université Jean Moulin Lyon 3 
- Université de Limoges 
- Université Lyon 2 
- Université Paris 2 Panthéon-Assas 
- Université Paris - Sorbonne 
- Université Paul Valery Montpellier 3 
- Université de Perpignan Via Domitia 
- Université Rennes 2 
- Université de Nice 
 
Σχολές οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων: 
- EDHEC-BBA EDHEC 
- ESC Rennes School of Business 
- HEC Paris 
- ICN Business School 
- IESEG School of Management 
- ISG Business School 
- KEDGE Business School 
- Audencia Business School  
 
Πολυτεχνεία: 
- ECAM Lyon 
- Ecole Centrale Marseille 
- ENSIEE Ecole Nationale Supérieure d’Informatique 

professionnel des anciens de l’en-
seignement français et de tous ceux qui ont 
un intérêt pour la France, vous propose de 
participer à un networking convivial au café Paris-
Athènes de l’Institut français de Grèce.  
 
Ce cocktail vous donnera l’occasion : 
- de poursuivre le débat avec les participants de 
la table ronde, 
- d’échanger avec des représentants 
d’établissements supérieurs français présents à 
Athènes pour le Salon des études en France du 
20 février, 
- et de rencontrer les membres des associations 
d’alumni grecs. 
 
Si vous avez étudié, effectué un stage, 
travaillé en France ou si vous envisagez de 
le faire, ne ratez pas ce rendez-vous ! 
 
Inscription en ligne dans la limite des places 
disponibles sur www.grece.francealumni.fr 
 
Pour + d’informations : alumi@ifa.gr  

 
 

Salon des études en France Campus France 
à Athènes 
 
20 février, 10h 00 – 18h 00, à Athènes (IFG) 
  
Des universités publiques, des grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs françaises seront 
présentes  à Athènes pour présenter l’éventail de 
leurs formations, mais aussi conseiller et orienter 
les étudiants. 
 

• Etablissements participants : 
Universités : 
- Université d’Artois 
- Université Grenoble 3 
- Université Jean Moulin Lyon 3 
- Université de Limoges 
- Université Lyon 2 
- Université Paris 2 Panthéon-Assas 
- Université Paris - Sorbonne 
- Université Paul Valery Montpellier 3 
- Université de Perpignan Via Domitia 
- Université Rennes 2 
- Université de Nice 
 
Business Schools : 
- EDHEC-BBA EDHEC 
- ESC Rennes School of Business 
- HEC Paris 
- ICN Business School 
- IESEG School of Management 
- ISG Business School 
- KEDGE Business School 
- Audencia Business School  
 
Écoles d’ingénieurs : 
- ECAM Lyon 
- Ecole Centrale Marseille 
- ENSIEE Ecole Nationale Supérieure 
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pour l’Industrie et l’Entreprise 
- INSA Rouen 
- INSA Toulouse 
- MINES ParisTech – Centre de Robotique 
- CESI Ecole d’ingénieurs 
 
Καλλιτεχνικές Σχολές: 
- Sustainable Design School 
- Groupe EAC Ecole de management en art, culture, luxe 
 
 

• Πρόγραµµα  παρουσιάσεων 
 

11.00 : Οι προπτυχιακές σπουδές 
12.30 : Στρογγυλή τράπεζα : Επιλέξτε τη Γαλλία: ένα 
εφαλτήριο για το µέλλον  
14.30 : Το θεµατικό ψηφιακό Πανεπιστήµιο UVED 
(Εικονικό Πανεπιστήµιο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
ανάπτυξης) 
16.30 : Οι µεταπτυχιακές σπουδές 
 
Entrée libre 
 
Πληροφορίες και εγγραφές on line 
http://www.grece.campusfrance.org 
 
 
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία Campus 
France στη Θεσσαλονίκη 
 
22 Φεβρουαρίου, 10:30–17:30, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
 Η εκδήλωση οργανώνεται σε συνεργασία µε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα 
φιλοξενήσει την έκθεση καθώς και τις παρουσιάσεις 
σχετικά µε τις σπουδές στη Γαλλία.  
 
Πανεπιστήµια : 
- Université d’Artois 
- Université Paul Valery Montpellier 3 
- Université de Perpignan Via Domitia 
- Université Rennes 2 
- Université de Nice 
 
Σχολές οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων/ 
Business Schools : 
- AUDENCIA Business School  
- EDHEC-BBA EDHEC 
- HEC Paris 
- ICN Business School 
- KEDGE Business School 
- Montpellier Business School 
 
Πολυτεχνεία : 
- Ecole Centrale Marseille 
- INSA Rouen 
- MINES ParisTech – Centre de Robotique 
- CESI Ecole d’ingénieurs 
 
Καλλιτεχνικές σχολές: 
- Groupe EAC Ecole de management en art, culture, luxe 
 
 
Είσοδος ελεύθερη 

d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise 
- INSA Rouen 
- INSA Toulouse 
- MINES ParisTech – Centre de Robotique 
- CESI Ecole d’ingénieurs 
 
Écoles d’art : 
- Sustainable Design School 
- Groupe EAC Ecole de management en art, 
culture, luxe 
 

• Programme des présentations 
  

11h00 : Les études de Licence 
12h30 : Table ronde : Choisir la France: un 
tremplin pour l’avenir 
14h30 : L’université numérique thématique UVED 
(Université Virtuelle Environnement et 
Développement durable) 
16h30 : Les études de Master 
 
Entrée libre 
 
Informations et inscriptions en ligne: 
http://www.grece.campusfrance.org 
 
 
Salon des études en France Campus France 
à Thessalonique  
 
22 février, 10h30 – 17h30, Université Aristote 
de Thessalonique 
 
La journée est organisée en partenariat avec 
l’Université Aristote de Thessalonique, qui 
accueille le salon ainsi que les présentations sur 
les études en France. 
 
Universités : 
- Université d’Artois 
- Université Paul Valery Montpellier 3 
- Université de Perpignan Via Domitia 
- Université Rennes 2 
- Université de Nice 
 
Business Schools : 
 
- AUDENCIA Business School  
- EDHEC-BBA EDHEC 
- HEC Paris 
- ICN Business School 
- KEDGE Business School 
- Montpellier Business School 
 
Écoles d’ingénieurs : 
- Ecole Centrale Marseille 
- INSA Rouen 
- MINES ParisTech – Centre de Robotique 
- CESI Ecole d’ingénieurs 
 
Écoles d’art : 
- Groupe EAC Ecole de management en art, 
culture, luxe 
 
Entrée libre 
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2.- Γαλλικό εθνικό δίκτυο των Σχολών 
∆ιδακτορικών Σπουδών στις Επιστήµες των 
Μηχανικών REDOC SPI 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
 
Κάθε χρόνο, το γαλλικό εθνικό δίκτυο των Σχολών 
∆ιδακτορικών Σπουδών επιστηµών µηχανικών REDOC 
SPI (Réseau d’Ecoles DOCtorales Sciences Pour 
l’Ingénieur) δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για εκπόνηση άνω των 500 διδακτορικών 
διατριβών στον τοµέα των επιστηµών των µηχανολόγων 
και ηλεκτρολόγων µηχανικών, της φυσικής και της 
χηµείας.  
Οι διδακτορικές διατριβές χρηµατοδοτούνται από το 
γαλλικό Υπουργείο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και οι 
υποψήφιοι που θα επιλεχθούν υπογράφουν µια 
πραγµατική σύµβαση εργασίας διάρκειας τριών ετών και 
λαµβάνουν µισθό άνω των 1300€ το µήνα.  
Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους κατόχους 
µεταπτυχιακού διπλώµατος που ισοδυναµεί µε το 
ευρωπαϊκό Master 2 (5 χρόνια πανεπιστηµιακών 
σπουδών). 
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι καλούνται να 
επισκεφτούν το δικτυακό τόπο του δικτύου: 
http://www.redoc-spi.fr, και, από το Φεβρουάριο 2016, 
όταν τα περισσότερα θέµατα διατριβών θα βρίσκονται 
στο διαδίκτυο: 
1) να κάνουν κλικ στο « offres de thèse » στην αρχική 

σελίδα του δικτυακού τόπου (εµφανίζεται ένας πίνακας), 
2) να κάνουν κλικ σε οποιοδήποτε « sujets de thèses »  

(θέµα διατριβών) της δεξιάς στήλης του πίνακα και να 
συγκρατήσουν το αρκτικόλεξο της Σχολής ∆ιδακτορικών 
Σπουδών στην αριστερή στήλη της ίδιας γραµµής, 
3) να διαβάσουν τα θέµατα των διατριβών της 

ειδικότητάς τους και να επιλέξουν αυτά που τους ενδιαφέρουν,  
4) να επιστρέψουν στον προηγούµενο πίνακα και να 

αναζητήσουν πληροφορίες για τα εργαστήρια υποδοχής, 
κάνοντας κλικ στο αρκτικόλεξο της Σχολής ∆ιδακτορικών 
Σπουδών (βλ. §2), 
5) αφού έχουν ενηµερωθεί (και αν ενδιαφέρονται), να 

ακολουθήσουν τις ενδείξεις για να επικοινωνήσουν µε τον 
επόπτη της διατριβής. 

 
…………………………. 

 
3. – Παγκόσµια κατάταξη των "µικρών" 
Πανεπιστηµίων 
 
Η École normale supérieure και η École 
polytechnique στη 2η και 3η θέση  
 
Για πρώτη φορά, το Times Higher Education (THE) 
δηµοσιεύει την κατάταξή του µε τα “small universities”, 
τα Ιδρύµατα αυτά στα οποία φοιτούν λιγότεροι από 
5.000 φοιτητές.  
Η κατάταξη αυτή που είναι αφιερωµένη στα "µικρά" 
Πανεπιστήµια ολόκληρου του κόσµου, τα οποία 
αναπτύσσουν µια πολυτοµεακή ακαδηµαϊκή έρευνα, 
καθιστά τα Ιδρύµατα αυτά πιο ορατά: µόνο 20 
Πανεπιστήµια αυτού του µεγέθους εµφανίζονται στην 
παγκόσµια κατάταξη World University Rankings 2015-
2016. 

2.- Réseau national des Écoles 
Doctorales en Sciences pour 
l’Ingénieur 
 
Offres de thèses 
 
 
Tous les ans, le réseau d’écoles doctorales 
françaises REDOC SPI (Réseau d’Ecoles 
DOCtorales Sciences Pour l’Ingénieur) propose 
plus de 500 thèses dans le domaine de 
l’ingénierie mécanique et électrique, de la 
physique et de la chimie.  
 
Les thèses sont financées par le Ministère 
français de l’enseignement supérieur et les 
candidats sélectionnés signent un véritable 
contrat de travail de trois ans pour recevoir un 
salaire de plus de 1300€ par mois.  
 
Le recrutement est ouvert à tous les candidats 
qui peuvent justifier d’un niveau d’études 
équivalent au Master 2 européen (cinq années 
d’études universitaires). 
 
Les candidats intéressés sont invités à visiter le 
site internet du réseau : http://www.redoc-spi.fr, 
et, à partir de février 2016, quand la plupart des 
sujets seront en ligne, de : 
1) Cliquer sur l’onglet « offres de thèse » 
de la page principale (un tableau apparait),  
2) Cliquer sur n’importe quel « sujets de 
thèses » de la colonne de droite du tableau et 
retenir l’acronyme de l’école doctorale, dans la 
colonne de gauche de la même ligne, 
3) Lire les sujets de thèses de leur 
spécialité, choisir les plus intéressants, 
4) Revenir sur le tableau précédent et se 
renseigner sur les laboratoires d’accueil en 
cliquant sur l’acronyme de l’école doctorale (voir 
§2), 
5) Une fois renseigné (et si intéressé !), 
suivre les indications pour contacter le directeur 
de thèse. 

 
…………………………. 

 
3.-  Palmarès mondial des "universités 
à taille humaine" 
 
L'École normale supérieure et l'École 
polytechnique au 2e et 3e rang  
 
Pour la première fois, le Times Higher Education 
(THE) publie son classement des “small 
universities”, ces établissements comprenant 
moins de 5000 étudiants.  Ce palmarès dédié aux 
universités "à taille humaine"  du monde entier, 
qui développent une recherche académique 
multidisciplinaire,  permet de rendre ces 
établissements plus visibles : seulement vingt 
universités de cette taille sont ainsi présentes au 
classement mondial World University Rankings 
2015-2016. 
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Στη νέα αυτή παγκόσµια κατάταξη, τρεις γαλλικές 
Ανώτατες Σχολές, η École normale supérieure (Παρίσι), 
η École polytechnique και η École normale supérieure 
της Λυών κατατάσσονται στη 2η, 3η και 5η θέση 
αντίστοιχα, µετά το Caltech (1η θέση). 
Κατάταξη: 
https://www.timeshighereducation.com/student/news/w
orlds-best-small-universities-2016 
 

……………………………. 
 

4. - École polytechnique του Παρισιού 
 
∆ιεθνής διαγωνισµός για εισαγωγή στον 
κύκλο σπουδών Μηχανικών 
 
Ο διεθνής διαγωνισµός εισαγωγής της École 
polytechnique απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν 
ολοκληρώσει τουλάχιστον 4 εξάµηνα σπουδών σε 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού, είναι αριστούχοι στα 
Μαθηµατικά και θέλουν να εξελίξουν τις σπουδές τους 
παρακολουθώντας ένα πρόγραµµα σπουδών πολύ 
υψηλού επιπέδου, το οποίο απονέµει τον τίτλο του 
Master of science και το δίπλωµα του µηχανικού της 
Ẻcole polytechnique. 
Η ιστοσελίδα για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο 
διεθνή διαγωνισµό για εισαγωγή στον κύκλο µηχανικών 
της Ẻcole polytechnique « Εαρινή Περίοδος » είναι 
ανοιχτή από τις 11 Ιανουαρίου 2016. 
 
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη, η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι εξετάσεις µπορούν 
να γίνουν στην αγγλική. 
 
Χρονοδιάγραµµα για την Εαρινή περίοδο του 2016 
• 12 Μαρτίου 2016: καταληκτική ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων 
• 15 Μαρτίου 2016: καταληκτική ηµεροµηνία 

κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
• Απρίλιος/Μάιος 2016: οργάνωση γραπτών και 

προφορικών εξετάσεων στα ανοικτά εξεταστικά 
κέντρα στη Γαλλία. 

• Τα τελικά αποτελέσµατα θα δηµοσιευτούν στα τέλη 
Ιουνίου 2016 
 

Οι επιτυχόντες φοιτητές θα εισαχθούν στην École 
polytechnique τον Σεπτέµβριο 2016 ή τον Φεβρουάριο 
2017, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concou
rs-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-
internationaux/ 
 

……………………… 
 

5. - 9η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για την ισότητα 
των φύλων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 
Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων 
 
 
Η 9η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για την ισότητα των φύλων 

 
Dans ce nouveau classement mondial, trois 
écoles françaises,  l'École normale supérieure 
(Paris), l’École polytechnique et l’École normale 
supérieure de Lyon se placent respectivement à 
la 2e, 3e et 5e place, après Caltech (1ère). 
Classement: 
https://www.timeshighereducation.com/student/
news/worlds-best-small-universities-2016 
 

……………………………. 
 
4. - École polytechnique de Paris 
 
Concours d’admission international au 
cycle d’ingénieur  
 
Le concours d’admission international de l'École 
Polytechnique s’adresse à des étudiants ayant 
accompli au moins 4 semestres d’études au sein 
d’une université étrangère, excellents en 
mathématiques et souhaitant renforcer leur 
parcours par une formation de très haut niveau 
conduisant à un Master of Science et un diplôme 
d’ingénieur polytechnicien. 
 
Le site de candidatures pour le concours 
d’admission international au cycle d’ingénieur de 
l’Ẻcole polytechnique « Session de Printemps » 
est ouvert depuis le 11 janvier 2016. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être francophone, 
l’ensemble de la candidature et des épreuves 
pouvant se faire en anglais. 
 
Calendrier pour la session de Printemps 2016 
• 12 mars 2016 : date limite de candidatures en 
ligne 
• 15 mars 2016 : date de limite de dépôt des 
pièces demandées 
• Avril/ Mai 2016 : organisation des épreuves 
écrites et orales dans les centres d’examens 
ouverts en France. 
• Les résultats d’admission seront publiés fin juin 
2016. 
 
Les étudiants admis rejoindront l’École 
polytechnique en septembre 2016 ou en février 
2017, en fonction de leur niveau d'études. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/
concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-
candidats-internationaux/  
 

……………………… 

5. - 9ème conférence européenne sur 
l’égalité de genre dans l’enseignement 
supérieur 
 
Appel à communications 
 
La 9ème conférence européenne sur l’égalité de 



7

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (και την έρευνα) θα 
διεξαχθεί στο Παρίσι, στο Université Paris Diderot, 
από τις 12 έως τις 14 Σεπτεµβρίου 2016. Τη 
διοργάνωση έχουν αναλάβει οι εξής φορείς: το CNRS, το 
Université Paris Diderot, το Université Sorbonne Paris 
Cité, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας, Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της 
Γαλλίας.  
 
*Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων και 
το έντυπο υποβολής της αίτησης. 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής έχει οριστεί στις 29 
Φεβρουαρίου 2016. 
Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί αυτή η Ευρωπαϊκή 
∆ιάσκεψη είναι τα αγγλικά. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στην οργανωτική επιτροπή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
9euconfgenderparis@listes.uspc.fr 
 

……………………… 
 

Μπορείτε να βρείτε το «Dialogos» στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  
www.grece.francealumni.fr (στήλη 
Περιοδικό – επιστήµες και καινοτοµία) 

 

 
 

genre dans l’enseignement supérieur (et la 
recherche) se tiendra à Paris, à l’Université 
Paris Diderot, du 12 au 14 septembre 2016. 
Elle est organisée par le CNRS, l’Université Paris 
Diderot, l’Université Sorbonne Paris Cité, avec le 
soutien du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
*Appel à communications et formulaire de 
soumission ci-joints. 
 
La date limite de soumission est fixée au 
29 février 2016. 
La langue de cette conférence européenne est 
l’anglais. 
 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez joindre le comité d’organisation à 
l’adresse  
suivante: 9euconfgenderparis@listes.uspc.fr 
 

 
                  ………………………… 

 

Vous pouvez désormais retrouver 
« Dialogos » en ligne sur :  
www.grece.francealumni.fr (rubrique 
Magazine - sciences et innovation) 

 

 


