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1. –

Επιστηµονική ηµερίδα

1. – Colloque scientifique

Η µεσογειακή γεωργία απέναντι στην κλιµατική
αλλαγή : Η περίπτωση των αµπελιών και των
ελαιόδεντρων

L’agriculture méditerranéenne face au
changement climatique : le cas de la vigne
et de l’olivier

09/10/2015, 09.30-15.00
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

09/10/2015, 09h30-15h00
Université agronomique d’Athènes

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζουν και θα
επηρεάσουν σηµαντικά τη µεσογειακή γεωργία. Οι
οικονοµικές και κοινωνικές ισορροπίες της Μεσογείου
εξαρτώνται από την ικανότητά της να προσαρµοστεί στην
αλλαγή του κλίµατος.

Les conséquences du changement climatique impactent
et impacteront largement l’agriculture méditerranéenne. De sa capacité à s’adapter aux évolutions
climatiques dépendent les équilibres économiques et
sociaux de la région.

Πώς η καλλιέργεια του αµπελιού και της ελιάς, δυο χιλιετείς
καλλιέργειες στη Μεσόγειο, θα µπορέσουν να εξελιχθούν και
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του µέλλοντος;

Comment la viticulture et l’oléiculture, deux cultures
millénaires en Méditerranée, pourront-elles évoluer et
faire face aux défis de demain ?

Η επιστηµονική ηµερίδα που διοργανώνεται από το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος, µε την υποστήριξη του Institut français (Paris),
φιλοδοξεί να διασταυρώσει τα αποτελέσµατα των ερευνών
πάνω στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, τις καινοτόµες
λύσεις και τις καλές πρακτικές, στη Γαλλία και στην Ελλάδα.

Ce colloque, organisé par l’Université agronomique
d’Athènes et l’IFG avec le soutien de l’Institut français
(Paris), a pour ambition de croiser les résultats des
recherches sur les impacts du changement climatique,
les innovations et les bonnes pratiques, en France et en
Grèce.

Ταυτόχρονη µετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Traduction simultanée
Une attestation de présence sera délivrée

*Συνηµµένο πρόγραµµα

*Programme ci-joint

……………………………………..

……………………………………..
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2.- ∆ιάλεξη της Luce Giard για τον Michel de
Certeau

2.- Conférence de Luce Giard sur Michel de
Certeau

Με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο να
µελετήσουµε µε τον Michel de Certeau την

Comment et pourquoi étudier avec Michel
de Certeau L'invention du quotidien ?

Επινόηση της καθηµερινής πρακτικής ;
13/10/2015, 19.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

13/10/2015, 19.30
Ιnstitut français de Grèce

Η οµότιµη ερευνήτρια στο CNRS-EHESS και εκδότρια του
έργου του Μichel de Certeau, Luce Giard είναι
προσκεκληµένη του Ιδρύµατος «Άρτος Ζωής» και του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Μας καλεί να µελετήσουµε
το µείζον έργο του Γάλλου ιστορικού και ανθρωπολόγου
Μichel de Certeau, L’invention du quotidien (ελληνική
έκδοση: Επινοώντας την καθηµερινή πρακτική. Η πολύτροπη
τέχνη τού πράττειν, Σµίλη 2010).

Chercheur honoraire au CNRS-EHESS et éditrice de
l'œuvre de Michel de Certeau, Luce Giard est l’invitée de
la Fondation «Artos Zois» et de l’Institut français de
Grèce.

Στον τρόπο µε τον οποίο ένας άγνωστος περπατάει µέσα
στην πόλη, ο de Certeau αναγνωρίζει µια «τέχνη του
πράττειν», ένα «στυλ». Υπό το πρίσµα αυτό, οι αναρίθµητες
και ποικίλες πράξεις της καθηµερινής ζωής µετατρέπονται σε
«πολιτισµικές πρακτικές», που αξίζουν µεθοδική ανάλυση.

Elle nous incite à une relecture de l’œuvre majeure de
l’historien et anthropologue français Michel de Certeau,
L'invention du quotidien (1980).
Dans la manière dont un inconnu marche dans la ville,
de Certeau reconnaissait un «art de faire», un «style».
Considérées sous cet angle, dans leur infinie diversité,
les actions de la vie quotidienne devenaient des
«pratiques
culturelles»
dignes
d'une
analyse
méthodique.

Συντονιστής: Σταύρος
Ιδρύµατος Άρτος Ζωής

Coordinateur : Stavros Zoumboulakis, président de la
Fondation Artos Zois

Ζουµπουλάκης,

Πρόεδρος

του

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη µετάφραση

Entrée libre, traduction simultanée

* Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

……………………………….

………………………….

3. – ∆ιάλεξη του Patrick AVRANE

3.- Conférence de Patrick AVRANE

Όταν ένας ψυχαναλυτής συναντάει ένα παιδί

Quand un psychanalyste rencontre un
enfant

30/10/2015, 19.00
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

30/10/2015, 19.00
Institut français de Grèce

Τι συµβαίνει όταν ένας ψυχαναλυτής συναντάει ένα παιδί ή
έναν έφηβο; Πώς εξελίσσεται αυτή η συνάντηση και ποια
σηµασία µπορεί να έχει και για τους δύο; Πέρα από τη
σχέση αυτή, τίθεται επίσης το ερώτηµα της σηµασίας της
ψυχανάλυσης των παιδιών για την ίδια την ψυχανάλυση.

Qu’arrive-t-il quand un psychanalyste rencontre un
enfant ou un adolescent ? Comment cette rencontre
évolue-t-elle et quel sens peut-elle prendre pour les
deux acteurs ? Au-delà de cette relation, se pose aussi
la question de l’importance de la psychanalyse des
enfants pour la psychanalyse elle-même.
Patrick Avrane, psychanalyste et écrivain, est l’auteur du
livre Un enfant chez le psychanalyste.
A l’occasion de la parution de son ouvrage en grec, il est
invité par le Groupe hellénique de l’International
Winnicott Association et les éditions Gavrielides.

Ο Patrick Avrane, Ψυχαναλυτής και Συγγραφέας, είναι ο
συγγραφέας του βιβλίου Ένα παιδί στον ψυχαναλυτή. Με
αφορµή την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του,
προσκαλείται στην Ελλάδα από την Ελληνική οµάδα της
International Winnicott Association και από τις εκδόσεις
Γαβριηλίδης.
Συνοµιλητής: Νίκος Παυλάτος, Ψυχαναλυτής και
µεταφραστής
Συντονιστής: Θανάσης Χατζόπουλος, Ψυχαναλυτής

Discutant : Nikos Pavlatos, psychanalyste et traducteur

Είσοδος ελεύθερη - Ταυτόχρονη µετάφραση

Entrée libre - Traduction simultanée

……………………………………..

Coordinateur : Thanassis Hatzopoulos, psychanalyste

……………………………………..
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4.- Ίδρυµα Marc de Montalembert – Εθνικό
Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA)

4) Fondation Marc de Montalembert –
Institut National d’Histoire de l’Art
(INHA)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2016

Appel à candidatures 2016

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.

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 de façon originale 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.

Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την αποπεράτωση ερευνητικών
εργασιών που συµβάλλουν µε πρωτότυπο τρόπο 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
30η
Νοεµβρίου 2015,
να είναι κάτοχοι ενός doctorat ή να έχουν
αντίστοιχο επίπεδο.

Conditions d’éligibilité

Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου
Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα αρχίσει µε
την διαµονή διάρκειας 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 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 συνεργασία.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα δηµοσιευθούν και θα
διοχετευθούν σε ενδεδειγµένη µορφή, µε τη συµβολή της
ΙΝΗΑ.

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
séjours sont pris en charge forfaitairement, par la
Fondation Marc de Montalembert et par l’INHA.

Τοµείς έρευνας της ΙΝΗΑ
Ιστορία της Αρχαίας τέχνης, Ιστορία της
αρχαιολογίας
Ιστορία της τέχνης του Μεσαίωνα
Πρακτικές της Ιστορίας της Τέχνης
Ιστορία της γεύσης
Iστορία της αρχιτεκτονικής
Ιστορία της σύγχρονης τέχνης 20oυ -21ου αιώνα
∆ιακοσµητικές τέχνες, σχεδιασµός, υλικός
πολιτισµός
Τέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσµιοποίηση

Domaines de recherche de l’INHA
Histoire de l’art antique, Histoire de
l’archéologie
Histoire de l’art médiéval
Pratiques de l’histoire de l’art
Histoire du goût
Histoire de l’architecture
Histoire de l’art contemporain XXe-XXIe siècles
Arts décoratifs, design, culture matérielle
Art et architecture dans la mondialisation :

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : η 30η
Νοεµβρίου 2015
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

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 30 novembre 2015;
être titulaires d’un doctorat ou en avoir le
niveau.

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.

Date limite de dépôt des candidatures: le 30 novembre
2015
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
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5.
–
∆ιεθνές
διδακτορικό
πρόγραµµα
Ινστιτούτου Παστέρ (Παρίσι) - Paris universités

5. – Programme doctoral international
Pasteur-Paris universités

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2016

Appel à candidatures 2016

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.

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.

Οι φοιτητές διεξάγουν την ερευνητική τους δραστηριότητα
σε ένα από τα 120 εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ, τα
οποία προσφέρουν µια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε µια
µεγάλη ποικιλία θεµάτων που καλύπτει τους τοµείς :
Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Ανοσολογία,
Μικροβιολογία, Γονιδιωµατική, Βιοπληροφορική, ∆οµική
Βιολογία, Ενζυµολογία και µεταβολισµός, Βιοχηµεία, Ιολογία,
Παρασιτολογία, Ιατρική Μυκητολογία, Επιδηµιολογία,
Λοιµωξιολογία,
Ιατρική
απεικόνιση,
Νευροεπιστήµες,
Βιολογία της ανάπτυξης και Βιολογία συστηµάτων.
Η λίστα µε τα καινούργια θέµατα και τα ερευνητικά
εργαστήρια δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα:
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmesdoctoraux/pasteur-paris-university-international-doctoralprogram/current-call-0

Les étudiants effectuent leur recherche dans un des 120
laboratoires de l’Institut Pasteur offrant une formation
de pointe dans une grande variété des sujets couvrant
les domaines suivants : biologie cellulaire et
moléculaire, génétique, immunologie, microbiologie,
génomique, bio-informatique, biologie structurale,
enzymologie et métabolisme, chimie biologique,
virologie,
parasitologie,
mycologie
médicale,
épidémiologie,
infectiologie,
imagerie
médicale,
neurosciences, biologie du développement et biologie
des systèmes.
La liste des nouveaux projets et des laboratoires est en
ligne sur le site:
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmesdoctoraux/pasteur-paris-university-internationaldoctoral-program/current-call-0

Η καταληκτική ηµεροµηνία για επικοινωνία µε τα εργαστήρια
είναι η 6η Νοεµβρίου και η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 20η Νοεµβρίου 2015.

La date limite de prise de contact avec les laboratoires
est fixée au 6 novembre et la date limite des
candidatures au 20 novembre 2015

*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος:
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmesdoctoraux/pasteur-paris-university-international-doctoralprogram/application-information

*Pour plus d’informations sur la procédure :
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmesdoctoraux/pasteur-paris-university-internationaldoctoral-program/application-information

* Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνηµµένη

*Appel ci-joint

……………………….

……………………….

6. - 10 καλοί λόγοι για να σπουδάσεις στη
Γαλλία

6. – 10 bonnes raisons d’étudier en France

Η Γαλλία, 3η χώρα υποδοχής αλλοδαπών
φοιτητών

La France, 3e pays au monde pour l’accueil
des étudiants étrangers

1) Σπουδές χρηµατοδοτούµενες και εγγυηµένες
από το Κράτος
Η Γαλλία χρηµατοδοτεί ένα µεγάλο µέρος του πραγµατικού
κόστους των σπουδών κάθε φοιτητή (11.740 € για κάθε
φοιτητή τον χρόνο). ∆εν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ
αλλοδαπών και Γάλλων φοιτητών: οι προϋποθέσεις
εισαγωγής είναι πανοµοιότυπες για όλους τους φοιτητές,
όπως και οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών και το κόστος
εγγραφής. Οι τίτλοι σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης,
βασισµένοι στο ευρωπαϊκό πρότυπο Πτυχίο-Μεταπτυχιακό∆ιδακτορικό, επικυρώνονται από το κράτος, το οποίο και
εγγυάται τη διεθνή αναγνώρισή τους.

1) Des formations financées et garanties par
l’État
La France finance une part très importante du coût réel
des études de chaque étudiant (11 740 € par étudiant
par an). Aucune distinction entre les étudiants
internationaux et les étudiants français : les exigences
d’accès, diplômes délivrés et frais d’inscription attractifs
sont les mêmes.
Les diplômes de l’enseignement supérieur, structurés
autour de l’architecture européenne Licence-MasterDoctorat, sont validés par l’Etat, ce qui garantit leur
reconnaissance internationale.

2) Άριστη ανώτατη εκπαίδευση,
προσαρµοσµένη σε κάθε ανάγκη
Το γαλλικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται σε ένα

2) Un enseignement supérieur d’excellence,
adapté à tous les besoins
Le système d’enseignement supérieur français s’appuie
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δίκτυο 3.500 ιδιωτικών και δηµόσιων εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων. Η Γαλλία προσφέρει ποιοτικές σπουδές σε όλα
τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους. Περισσότερα από 900
προγράµµατα στη Γαλλία, σε όλους τους τοµείς, παρέχουν
τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα αγγλικά.

sur un réseau de 3 500 établissements publics et privés.
La France offre des formations de qualité à tous les
niveaux, dans toutes les disciplines. Plus de 900
programmes permettent de se former en anglais en
France dans toutes les filières.

3) Έρευνα υψηλού επιπέδου
Η Γαλλία κατέχει την 6η θέση στον κόσµο, όσον αφορά τις
εγχώριες δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Το
CNRS αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο οργανισµό έρευνας
(Nature Index, 2015). 12 από τα 55 µετάλλια Fields
(αντίστοιχα των βραβείων Nobel στα µαθηµατικά) δόθηκαν
σε Γάλλους. Το 42% των διδακτορικών διατριβών που
έχουν καταχωρηθεί στη Γαλλία, έχουν εκπονηθεί από
αλλοδαπούς φοιτητές.

3) Une recherche de haut niveau
La France occupe la 6e place au monde en termes de
dépense intérieure de Recherche et Développement.
Le CNRS est le 1er organisme mondial de recherche
(Nature Index, 2015). 12 des 55 médailles Fields
(l’équivalent des Nobel en mathématiques) ont été
attribuées à des Français. 42 % des doctorants inscrits
en France sont des étudiants internationaux.

4) Οικονοµική δύναµη παγκόσµιας εµβέλειας
Η Γαλλία είναι η 5η παγκόσµια οικονοµική δύναµη, η 2η σε
οικονοµική δύναµη χώρα της Ευρώπης σε επίπεδο ΑΕΠ και η
2η αγορά της Ευρώπης µε 65 εκατ. καταναλωτές (∆ΝΤ 2014,
Eurostat 2014). Η Γαλλία είναι η 4η σε εξαγωγές υπηρεσιών
χώρα στον κόσµο (OMC, 2013) και ο πρώτος ευρωπαϊκός
επενδυτικός προορισµός στον τοµέα της βιοµηχανίας (EY,
2014).

4) Une puissance économique de rang
mondial
La France est la 5e puissance économique mondiale, la
2e puissance européenne en termes de PIB et le 2e
marché d’Europe avec 65 millions de consommateurs
(FMI 2014, Eurostat 2014). La France est le 4e
exportateur mondial de services (OMC, 2013) et la 1e
destination européenne pour les investissements dans
l’industrie (EY, 2014).

5) Βιοµηχανίες αιχµής, πρωτοπόρες σε διεθνές
επίπεδο
Στον κατάλογο των 500 καλύτερων επιχειρήσεων του
κόσµου, οι 31 είναι γαλλικές (Fortune Global 500, 2014).
Πολλοί γαλλικοί βιοµηχανικοί όµιλοι είναι πρωτοπόροι στον
τοµέα τους µε µονάδες παραγωγής σε ολόκληρο τον
πλανήτη: Airbus (αεροναυτική), Total, Areva (ενέργεια),
Orange (τηλεπικοινωνίες), Sanofi (υγεία), LVMH (πολυτελή
προϊόντα), L’Oréal (καλλυντικά), Danone (βιοµηχανία
τροφίµων).

5) Une industrie de pointe, des entreprises
leader à l’international
La France compte 31 entreprises parmi les 500
premières au monde (Fortune Global 500, 2014).
Plusieurs groupes industriels français sont leaders dans
leur secteur et sont implantés à travers le monde :
Airbus (aéronautique), Total, Areva (énergie), Orange
(télécommunications), Sanofi (santé) LVMH (luxe),
L’Orιal (cosmétiques), Danone (agro-alimentaire).

6) Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτοµία
και τους νέους επιχειρηµατίες
Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης στην κατάταξη
µε τις 100 πιο καινοτόµες επιχειρήσεις (Thomson Reuters,
2014). Κατατάσσεται στην 6η θέση παγκοσµίως στην
κατάθεση διεθνών αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(WIPO, 2013). 71 συνεργατικοί σχηµατισµοί συγκροτούν
ένα ελκυστικό περιβάλλον που συγκεντρώνει start ups,
εργαστήρια, Πανεπιστήµια και µεγάλες επιχειρήσεις. Το
French Tech, έχοντας επενδύσει 200 εκατ. €, στηρίζει την
ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρήσεων και προσελκύει νέα
ταλέντα.

6)
Un
environnement
favorable
à
l’innovation et aux jeunes entrepreneurs
La France est le 1er pays d’Europe représenté dans le
top 100 des entreprises les plus innovantes (Thomson
Reuters, 2014). Elle occupe le 6e rang mondial pour le
dépôt de brevets internationaux (OMPI, 2013). 71 pôles
de compétitivité constituent un écosystème attractif
réunissant des start ups, des laboratoires, des
universités et des grandes entreprises.
La French Tech, avec 200 M€ investis, soutient le
développement des entreprises numériques et attire les
jeunes talents.

7) Ένα ευχάριστο και ωφέλιµο περιβάλλον
διαβίωσης στην καρδιά της Ευρώπης
Η Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης,
αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό σε
αριθµό ξένων επισκεπτών (UNWTO, 2014). Για τρίτη
συνεχόµενη χρονιά, το Παρίσι βρίσκεται στην κορυφή της
κατάταξης µε τις καλύτερες φοιτητικές πόλεις (QS Best
Student Cities, 2014). Η Γαλλία βρίσκεται στην 3η θέση
παγκοσµίως, όσον άφορα την ανταπόκριση των
υγειονοµικών παροχών στις ανάγκες της κοινωνίας (IMD,
2014).

7) Un cadre de vie agréable et épanouissant
au cœur de l’Europe
Intégrée au cœur de l’Europe, la France est la 1e
destination touristique mondiale en nombre de visiteurs
étrangers (OMT, 2014). Pour la 3e année consécutive,
Paris se place en tête du classement des meilleures
villes étudiantes (QS Best Student Cities, 2014). La
France est au 3e rang mondial pour l’adéquation des
infrastructures de santé aux besoins de la société (IMD,
2014).

8) Ο τρόπος ζωής «αλά γαλλικά»
Πάνω από 40.000 µνηµεία και προστατευµένες περιοχές, 39
πολιτιστικοί χώροι στον κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς
της
Unesco,
8.000 µουσεία,
2.000

8) Un art de vivre « à la française »
Plus de 40 000 monuments et sites protégés, 39 sites
culturels classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, 80
00 musées, 2 000 cinémas et près de 500 festivals
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κινηµατογράφοι και 500 περίπου φεστιβάλ µαρτυρούν τον
πλούτο της πολιτιστικής ζωής στη Γαλλία. Η γαλλική
καλλιτεχνική δηµιουργία ακτινοβολεί σε όλους τους τοµείς.
Με 15 διακρίσεις, η Γαλλία κατέχει το µεγαλύτερο αριθµό
βραβείων Νόµπελ Λογοτεχνίας (Patrick Modiano, 2014).

témoignent de la richesse de la vie culturelle en France.
La création artistique française rayonne dans tous les
domaines. Avec 15 lauréats, la France compte le plus
grand nombre de Prix Nobel de Littérature (Patrick
Modiano, 2014).

9)
Γαλλικά, µια διεθνής γλώσσα
Τα γαλλικά συναντώνται και στις 5 ηπείρους, αποτελούν την
επίσηµη γλώσσα πολλών κρατών και διεθνών οργανισµών
και είναι η 5η πιο οµιλούµενη γλώσσα µε 274 εκατ.
οµιλητών. Μετά τα αγγλικά, είναι η αµέσως επόµενη γλώσσα
που µαθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσµο. Τα
γαλλικά είναι η 3η γλώσσα στον οικονοµικό τοµέα και η 2η
γλώσσα διεθνούς πληροφόρησης (OIF, 2014).

9) Le français, une langue internationale
Présente sur les 5 continents, langue officielle de
nombreux Etats et organisations internationales, le
français est la 5e langue la plus parlée avec 274 millions
de locuteurs. Le français est, après l’anglais, la langue la
plus apprise au monde. Le français est la 3e langue des
affaires et la 2e langue d’information internationale
(OIF, 2014).

10) Ένας ελκυστικός προορισµός για τους
αλλοδαπούς φοιτητές
Με πάνω από 295.000 εγγεγραµµένους φοιτητές στην
ανώτατη εκπαίδευση (Υπουργείο εθνικής παιδείας, ανώτατης
εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας, 2014), η Γαλλία είναι
η 3η χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στον κόσµο ,
µετά τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο (Unesco, 2012). Το
80% αυτών που σπούδασαν στη Γαλλία δηλώνει
ικανοποιηµένο από την ποιότητα των σπουδών και από τα
πλεονεκτήµατα του γαλλικού πτυχίου. 9 στους 10 φοιτητές
που έρχονται στη Γαλλία αξιολογούν θετικά τη διαµονή τους
και συστήνουν την Γαλλία ως προορισµό σπουδών.
(Baromètre Campus France- TNS Sofres, 2013).

10) Une destination attractive pour les
étudiants internationaux
Avec plus de 295 000 inscrits dans l’enseignement
supérieur (MENESR, 2014), la France est le 3e pays
d’accueil au monde des étudiants internationaux, après
les États-Unis et le Royaume-Uni (Unesco, 2012).

……………………….

……………………….

80 % de ceux qui ont étudié en France se déclarent
satisfaits de la qualité de l’enseignement et de la plusvalue du diplôme français. 9 étudiants sur 10 venus en
France tirent un bilan positif de leur séjour et
recommandent la France comme destination d’étude
(Baromètre Campus France - TNS Sofres, 2013).

7. – Παγκόσµια κατάταξη των Financial Times

7) Classement mondial du Financial Times

Σχεδόν το ένα τέταρτο (21 στα 80) των
καλύτερων
µεταπτυχιακών προγραµµάτων
στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων είναι
γαλλικά.

Près d'un quart (21 sur 80) des meilleurs
masters en management sont français.

Η Γαλλία είναι η χώρα µε τα περισσότερα µεταπτυχιακά
προγράµµατα στην κατάταξη 2015 των Financial Times,
καθώς εκπροσωπείται από 21 Ιδρύµατα.

Avec 21 établissements, la France est le pays le plus
représenté dans l'édition 2015 du palmarès du Financial
Times.

Κάθε χρόνο η βρετανική εφηµερίδα Financial Times
καταρτίζει την παγκόσµια κατάταξή της που αφορά τα
µεταπτυχιακά προγράµµατα στον τοµέα της διοίκησης
επιχειρήσεων. Βασισµένη σε 22 κριτήρια, εξετάζει κυρίως
την εξέλιξη των σταδιοδροµιών, τη δύναµη του δικτύου των
αποφοίτων, καθώς και το µέσο µισθό σε δολάρια.

Chaque année le quotidien britannique Financial Times
établit son classement mondial des masters en
management. Basé sur 22 critères, il se penche
notamment sur la progression des carrières, la force du
réseau des anciens élèves ou encore le salaire moyen
en dollars.

Στην κορυφή της κατάταξης, η Γαλλία εκπροσωπείται εκ
νέου από τρία µεταπτυχιακά προγράµµατα στο παγκόσµιο
top 10. ∆ύο γαλλικές Σχολές, µάλιστα, βρίσκονται στο
βάθρο : η HEC στη δεύτερη θέση και η ESSEC στην τρίτη.
Η ESCP καταλαµβάνει µε τη σειρά της την έβδοµη θέση της
κατάταξης. Η Edhec βρίσκεται στην 18η θέση, η Grenoble
School of Business στην 20η, ενώ τέλος, στην 25η θέση
συναντάµε το Skema Business School.

Au sommet du classement, la France place de nouveau
trois masters dans le top 10 mondial. Deux écoles
françaises sont sur le podium : HEC 2e et l'ESSEC 3e.
L'ESCP occupe quant à elle la 7e place du classement.
Edhec est à la 18e place, Grenoble School of
Business 20e et Skema Business School 25e.

……………………….
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