Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique
Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία
Τεύχος Απριλίου 2017/Numéro d’avril 2017
1.- Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της
Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γαλλία
Προκήρυξη
2017

για

υποβολή

υποψηφιοτήτων

1. – Programme de bourses d’excellence
du gouvernement français pour des
Masters 2 en France
Appel à candidatures 2017

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής
νεολαίας, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air
France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών
Αριστείας
που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους
ελληνικών πανεπιστημίων.

Dans le cadre du Fonds de mobilité pour la
jeunesse grecque, l’Ambassade de France en
Grèce, avec le soutien du Ministère français de
l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche et de la compagnie Air France,
met en place un programme de bourses
d’excellence à destination d’étudiants grecs de
niveau bac + 4.

Στο πλαίσιο αυτό, χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής
Κυβέρνησης για:
μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2,
ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

Plusieurs types de Bourses du Gouvernement
Français sont proposées pour des:
Master
2
dans
un
établissement
d’enseignement
supérieur
français,
toutes filières confondues
Master 2 de l’université de Nice-Sophia
Antipolis,
dans
le
domaine
des
technologies numériques, en partenariat
avec le centre de recherche INRIA –
Sophia Antipolis.

-

ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Master 2 στον τομέα των ψηφιακών
τεχνολογιών του πανεπιστημίου NiceSophia Antipolis, σε συνεργασία με το κέντρο
ερευνών INRIA – Sophia Antipolis.

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν
μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα
προνόμια.

Ces bourses d’une durée de 10 mois comprennent
une
allocation
mensuelle,
une
allocation
exceptionnelle pour frais de formation et de
nombreux autres avantages.

Επίσης, τρεις Ανώτατες Σχολές προσφέρουν μειωμένα
δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών:
EURECOM, Ανώτατη Σχολή Μηχανικών στον
τομέα των συστημάτων επικοινωνίας
IESEG School of management

Par ailleurs, trois grandes écoles offrent des
réductions de frais de scolarité pour des Masters 2
précis :
EURECOM,
école
d’ingénieurs
en
Systèmes de Communications,
IESEG School of management
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EDHEC Business school
Οι επιλεχθέντες θα έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της
Γαλλικής Κυβέρνησης και θα επωφεληθούν από τα
προνόμια που αυτή προσφέρει.

EDHEC Business school
Les lauréats bénéficient du statut de Boursier du
Gouvernement Français et des prestations
associées.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες
αυτές ορίζεται η 9η Μαΐου 2017.

La date limite de candidature pour ces bourses est
fixée au 9 mai 2017.

*Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η
προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού
Ινστιτούτου Ελλάδος:
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-demobilite-fr/bourses-de-master-2

*Règlement du programme de bourses et appel à
candidatures sur le site de l’Institut français de
Grèce :
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/boursesde-mobilite-fr/bourses-de-master-2

………………………….

………………………….

2. – Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους
ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut
niveau» (SSHN)

2. – Programme de bourses pour jeunes
chercheurs: « Séjours scientifiques de
haut niveau » (SSHN)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017

Appel à candidatures 2017

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση
επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία
της
Γαλλίας
στην
Ελλάδα
χορηγεί
υποτροφίες
μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους
Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική
και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς,
με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας,
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της
εταιρείας Air France.

Dans le but d’initier ou de renforcer des
coopérations scientifiques de haut niveau,
l’Ambassade de France en Grèce, avec le soutien
du Ministère de l’Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de
la compagnie Air France, propose des bourses de
recherche postdoctorale de courte durée pour des
jeunes chercheurs grecs à fort potentiel, dans des
secteurs spécifiques.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4
αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

χορηγείται

Ces séjours scientifiques de 1 à 4 mois devront
impérativement se réaliser dans l’année de l’appel
à projet.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα
ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.
Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού
δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Ce programme de bourses concerne les domaines
de recherche correspondant aux secteurs du
Partenariat stratégique entre la France et la Grèce.
Il est prioritairement ouvert aux membres du
réseau
franco-hellénique
de
l’innovation
MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
Ψηφιακές Τεχνολογίες
Ενέργεια - Περιβάλλον
Γεωπονία - Αγροδιατροφή
Βιοτεχνολογίες
Υλικά
Διάστημα - Αεροναυπηγική

Les domaines prioritaires sont:
Technologies numériques
Énergie – environnement
Agronomie – agroalimentaire
Biotechnologies
Matériaux
Spatial et aéronautique

Στόχος
Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες
ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική
ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια
επιχείρηση.
Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την
ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά
την έρευνα και την καινοτομία.

Objectif
Ces bourses permettent à de jeunes chercheurs
grecs de travailler dans une équipe de recherche
française,
rattachée
à
un
établissement
d’enseignement supérieur, un organisme de
recherche ou une entreprise.
Elles doivent contribuer à initier ou renforcer des
coopérations franco-grecques en matière de
recherche et d’innovation.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην
Ελλάδα

Critères d’éligibilité
être de nationalité hellénique et résider en
Grèce,

μηνών,
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να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο
να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το
αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν
υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30
Ιουνίου 2017
να εργάζονται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό
ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης
να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό
οργανισμό υποδοχής.

être âgé de 35 ans maximum,
avoir soutenu une thèse au plus tard 5 ans
avant la demande ou soutenant leur thèse avant le
30 juin 2017,
être employé dans un organisme de
recherche public ou privé ou dans un établissement
d’enseignement supérieur grec,
être en possession d’une invitation de
l’organisme d’accueil français.

Κριτήρια επιλογής

Critères de sélection

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:
είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες
τομείς έρευνας
εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή
στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης
συνεργασίας
οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση
προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που
υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού
δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (admin@mazinnov.com).

Seront privilégiés les projets de recherche :
particulièrement innovants dans les
domaines de recherche précités,
s’inscrivant dans un partenariat existant ou
visant à déboucher sur un partenariat structurant,
conduisant à une publication scientifique,
une priorité sera accordée aux chercheurs
rattachés à des organismes membres du Réseau
franco-hellénique de l’innovation MAZINNOV
(admin@mazinnov.com)

Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου

Candidature/Constitution du dossier

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-demobilite-el/bourses-chercheurs-el
Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα κληθούν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.

Les candidatures se font exclusivement en ligne sur
le site :
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-demobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
Les candidatures seront examinées tout au long de
l’année
Les candidats sélectionnés sont convoqués par
courriel à un entretien.

Πληροφορίες: bourses@ifa.gr

Informations : bourses@ifa.gr

………………………….

………………………….

3. – Κύκλος«Τα Rendez-Vous Campus France»

3. - Cycle Rendez-Vous Campus France

Οι διδακτορικές σπουδές

Les études de doctorat

05.04.2017, 17.00΄
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Αίθουσα Gisèle Vivier

05.04.2017, 17h00
Institut français de Grèce - Salle Gisèle Vivier

Το 42% των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι
αλλοδαποί. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως.

42% des doctorants en France sont des étudiants
étrangers. Il s’agit de la plus forte proportion au
monde.
Plus de 400 étudiants grecs préparent une thèse en
France. Nombreux sont ceux qui bénéficient d’un
contrat doctoral, d’une durée de 3 ans, qui offre
toutes les garanties sociales d’un contrat de travail
ainsi qu’une rémunération avec un minimum
garanti mensuel.
Les points principaux de cette conférence seront :
la présentation du cycle doctoral, la recherche de
l’École Doctorale, les différentes sources de
financement des études.

Περισσότεροι από 400 Έλληνες είναι υποψήφιοι
διδάκτορες στη Γαλλία. Πολλοί επωφελούνται από το
Contrat Doctoral, μια σύμβαση τριετούς διάρκειας, η οποία
παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας σύμβασης
εργασίας καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή.
Τα
βασικά
σημεία
της
διάλεξης
θα
είναι:
Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η
αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, οι διάφορες πηγές
χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών.
Είσοδος ελεύθερη
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε
με το γραφείο Campus France:
athenes@campusfrance.org
www.grece.campusfrance.org

Entrée libre
Pour toute précision, contactez l’espace Campus
France : athenes@campusfrance.org
www.grece.campusfrance.org
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4. - Υποτροφίες για διδακτορικό δίπλωμα στη
Γαλλία

4. – Bourses pour un doctorat en France

Οι
«διδακτορικές
σχολές»
(Écoles
doctorales)
αποτελούνται
από
ερευνητικά
εργαστήρια
που
δραστηριοποιούνται στο ίδιο ερευνητικό πεδίο. Οι
διδακτορικές σχολές οργανώνουν την επιλογή, την
εγγραφή, την παρακολούθηση και την εκπαίδευση των
υποψήφιων διδακτόρων.

Les Écoles Doctorales regroupent les laboratoires
de recherche qui travaillent autour d’une même
thématique scientifique.
Ce sont les Écoles Doctorales qui organisent la
sélection, l’inscription, le suivi et la formation des
doctorants.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την διατριβή αποτελεί
πολύ συχνά προϋπόθεση για την εγγραφή σε κάποιο
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

L’obtention préalable d’un financement est souvent
une condition indispensable à l'inscription en
Doctorat.

Ο πιο συχνός μηχανισμός χρηματοδότησης είναι η
σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές. Πρόκειται
για μια σύμβαση εργασίας που προορίζεται για τους
υποψήφιους διδάκτορες και για την οποία δεν υπάρχουν
κριτήρια ηλικίας και εθνικότητας. Είναι τριετούς διάρκειας
με δυνατότητα ανανέωσης ενός χρόνου. Προσδιορίζει το
αντικείμενο και τη διάρκεια των καθηκόντων που
ανατίθενται στον υποψήφιο διδάκτορα, αλλά και τον
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που αυτός καλείται να
αναλάβει. Η ελάχιστη αμοιβή των υποψήφιων διδακτόρων
ανέρχεται σε 1360€ καθαρά μηνιαίως.
Ο κατάλογος με τις «διδακτορικές σχολές» και τα
προσφερόμενα προγράμματα διδακτορικών σπουδών είναι
διαθέσιμος
στην
μηχανή
αναζήτησης
http://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/dschools/main

La source de financement la plus commune est le
contrat doctoral. Il s’agit d’un contrat de travail
dédié pour les doctorants, sans condition d’âge ni
de nationalité. Sa durée est de 3 ans renouvelable
un an.
Il précise objet et durée de la mission confiée au
doctorant, et nature des activités à assumer.

Προκηρύξεις αναρτώνται επίσης, στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

Des annonces sont également mises en ligne sur le
site de l’Institut français de Grèce
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/autresbourses-fr-fr-1/bourses-de-doctorat-fr

………………………….

………………………….

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/autresbourses/bourses-de-doctorat-el

5. – Διάλεξη
Θεσσαλονίκη

του

Alain

Supiot

στη

Le salaire des doctorants est au minimum de 1360
€ net mensuel.
La liste des écoles doctorales et des offres de
doctorat est disponible sur le moteur de recherche
http://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/dschools/
main

5. – Conférence
Thessalonique

d’Alain

Supiot

à

Υπάρχει μέλλον για το εργατικό δίκαιο;

Le droit du travail a-t-il un avenir ?

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 στις 18.00
Αμφιθέατρο
Δημήτριος
Ευρυγένης.
Κέντρο
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Ικάρων 1, Καλαμαριά – Τηλ. 2310 486900

Jeudi 4 mai 2017 à 18h.
Amphithéâtre Dimitrios Evrigenis, Centre de
Droit économique international et européen
1rue Ikaron, Kalamaria- tel : 2310 486900

Ο κ. Alain Supiot, καθηγητής στο Collège de France,
διευθυντής της έδρας « Κοινωνικό κράτος και
παγκοσμιοποίηση:
νομική
ανάλυση
των
μορφών
Aλληλεγγύης » είναι ο προσκεκλημένος ομιλητής του
κύκλου « Ελληνογαλλικές συζητήσεις της Θεσσαλονίκης »,
που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

M. Alain Supiot, Professeur au Collège de France,
titulaire
de
la
chaire
« Etat
social
et
mondialisation : analyse juridique des solidarités »
sera l’invité des « Conversations franco-helléniques
de Thessalonique », organisées par l’Institut
français de Thessalonique.

Μαζί του θα συνομιλήσει για το θέμα: "Υπάρχει μέλλον για
το εργατικό δίκαιο;" ο κ. Πέτρος Στάνγκος, καθηγητής
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ
και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Dans ce débat avec M. Petros Stangos, professeur
de droit économique international à l’Université
Aristote de Thessalonique et Vice-Président du
Comité européen des droits sociaux, ils aborderont
la question « Le droit du travail a-t-il un avenir ? ».

Συντονισμός: κα Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου,
καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομικής Σχολής,
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση, θα δοθεί

Modération : Mme Christina Deliyanni-Dimitrakou,
professeur de droit comparé à l’Université Aristote
de Thessalonique.
Entrée libre, traduction simultanée, une attestation

4

βεβαίωση συμμετοχής στους φοιτητές.

de présence sera délivrée aux étudiants.

*Πληροφορίες : www.ift.gr

* Informations : www.ift.gr

Στις 3 Μαίου, στις 18.00 στην παλαιά αίθουσα τελετών της
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., η Noμική Σχολή AΠΘ θα
απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα ΑΠΘ στον κ.
Alain Supiot.
Στην oμιλία τou, o τιμώμενos καθηγητής Alain Supiot θα
αναπτύξει το θέμα « Σκέψεις για την εξασθένιση του
Κράτους».

Les insignes de Docteur Honoris Causa de la
Faculté de Droit de l’Université Aristote de
Thessalonique seront remis à M. Alain Supiot, le 3
mai 2017 à 18h dans la Salle des Cérémonies de la
Faculté de Philosophie.
A cette occasion, M. Alain Supiot prononcera une
conférence publique intitulée « Réflexions sur le
dépérissement de l'État ».

………………………….

………………………….
6. - Fondation Fyssen

6.- Ίδρυμα Fyssen
Πρόγραμμα ερευνητικού επιδόματος
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

για

Allocations post-doctorales

Τα

Les allocations d’études s’adressent à des

Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται σε Γάλλους ή αλλοδαπούς
ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος από
πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού, που επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν το ερευνητικό τους έργο σε ένα
εργαστήριο στη Γαλλία.

Ces allocations sont attribuées à des chercheurs
français ou étrangers titulaires d’un doctorat
étranger et qui souhaitent réaliser leur projet dans
un laboratoire en France;

επιδόματα
απευθύνονται
σε
ερευνητές
μεταδιδακτορικού επιπέδου που εργάζονται σε τομείς
έρευνας όπως η ηθολογία, η ψυχολογία, η παλαιοντολογία,
η αρχαιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και η
νευροβιολογία.

chercheurs de niveau post-doctoral, travaillant
dans les disciplines de recherche telles que
l’éthologie, la psychologie, la paléontologie,
l’archéologie, l’anthropologie sociale
et la
neurobiologie.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Ο ερευνητής πρέπει:
-Να ξεκινάει χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση την πρώτη
του μεταδιδακτορική έρευνα.
-Να είναι έως 35 χρόνων την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων.
-Να είναι κάτοχος ενός διδακτορικού διπλώματος για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο χρόνων κατά την 1η
Σεπτεμβρίου του έτους όπου θέτει υποψηφιότητα είτε να
έχει υποστηρίξει τη διατριβή του το αργότερο στις 31
Δεκεμβρίου του έτους όπου θέτει υποψηφιότητα.
Για τα εργαστήρια υποδοχής που βρίσκονται στη Γαλλία: ο
ερευνητής που γίνεται δεκτός στο πλαίσιο μίας σύμβασης
ορισμένου χρόνου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μία
σύμβαση συγχρηματοδότησης θα υπογραφεί μεταξύ του
Ιδρύματος και του εργαστηρίου ώστε να καλύψει
ισομερώς το συνολικό μισθολογικό κόστος.

Conditions d’éligibilité
Débuter grâce à ce financement son premier stage
post-doctoral.
-Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de
l’appel à candidature.

Ποσό της υποτροφίας
Αυτά τα επιδόματα ανέρχονται σε 25.000 ευρώ ετησίως το
ανώτερο και αφορούν την κάλυψη των εξόδων στέγασης,
διαμονής και ασφάλειας υγείας.

Montant de l’allocation
Ces allocations, d’un montant annuel maximum de
25 000 euros, seront destinées à couvrir les frais
d’hébergement, de séjour et d’assurance santé.

Διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας
Αφορά μία χρονική περίοδο 12 μηνών μη ανανεούμενη ή
24 μηνών υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από το
Επιστημονικό Συμβούλιο μετά την εξέταση μίας έκθεσης
στο τέλος του πρώτου έτους.
Η περίοδος της μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να
ξεκινήσει όχι νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους
που τίθεται υποψηφιότητα και το αργότερο τον Ιανουάριο
του επόμενου έτους.

Durée de l’allocation post-doctorale
De 12 mois non renouvelables, ou de 24 mois sous
réserve de l’approbation du Conseil Scientifique
après l’examen d’un rapport en fin de première
année.

-Être titulaire d’un doctorat de moins de deux ans
au 1er septembre de l’année de candidature ou
bien soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre
de l’année de candidature.
Pour les laboratoires d’accueil situés en France : le
bénéficiaire accueilli dans le cadre d’un contrat à
durée
déterminée
devra
s’assurer
qu’une
convention de co-financement pourra être signée
entre la Fondation et le laboratoire pour couvrir, à
parts égales, le coût du salaire brut chargé.

Le stage post-doctoral devra débuter au plus tôt le
1er septembre de l’année de candidature, et au
plus tard en janvier de l’année suivante.
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6 Απριλίου 2017: καταληκτική ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων διαδικτυακά στις 12:00 το μεσημέρι
ακριβή ώρα Γαλλίας ΚΑΙ ημερομηνία αποστολής μέσω
ταχυδρομείου στο Ίδρυμα, όλων των έντυπων εγγράφων
του φακέλου σε ένα αντίτυπο.

6 avril 2017 : clôture des candidatures en ligne à
12:00 (midi) heure française ET date d’envoi du
dossier papier complet en un exemplaire à la
Fondation par courrier

http://www.fondationfyssen.fr/fr/boursesdetudes/objectifs-et-attribution/

http://www.fondationfyssen.fr/fr/boursesdetudes/objectifs-et-attribution/

………………………………

………………………………

6

