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

  

Τεύχος Δεκεμβρίου 2017/Numéro de décembre 2017 
 

1.- CampusArt 
 

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής υποψη-
φιοτήτων για τις Σχολές Τεχνών και 

Αρχιτεκτονικής στη Γαλλία  
 
Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων για 
προγράμματα σπουδών στις Τέχνες, τη μόδα, το σχέδιο, 
τη μουσική και την Αρχιτεκτονική, …. ξεκίνησε στην 
ιστοσελίδα του δικτύου CampusArt και θα ισχύει έως τις 
15 Φεβρουαρίου 2018.  
 
Το CampusArt είναι ένα δίκτυο γαλλικών Ιδρυμάτων που 
προτείνει προγράμματα σπουδών στον τομέα των Τεχνών 
και της Αρχιτεκτονικής και συντονίζεται από τον οργανισμό 
Campus France, με την υποστήριξη των γαλλικών 
Υπουργείων Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Έρευνας, Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης και 
Πολιτισμού. 
 
Ο δικτυακός τόπος www.campusart.org δίνει πρόσβαση 
(υπό ορισµένους όρους) σε προγράμματα σπουδών στις 
εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο, 
την πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, την οπτική 
επικοινωνία, τη μόδα, τη μουσική, την αρχιτεκτονική 
εσωτερικών χώρων... σε  επίπεδο προπαρασκευαστικό,  
Licence, Master, post-Master και Doctorat, που 
προτείνονται από τις Σχολές που είναι μέλη του δικτύου. 
 
Η επιλογή προγράμματος σπουδών συνοδεύεται από 
μια γρήγορη και διαδραστική διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής υποψηφιοτήτων, που επιτρέπει στους 
αλλοδαπούς φοιτητές να συμπληρώσουν ένα μόνο 
φάκελο υποψηφιότητας που θα εξετάσουν   πάνω 
από 110 Σχολές. 

 
Μια απάντηση σχετική με την υποψηφιότητα θα δοθεί στις 
15 Μαρτίου 2018 ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να 

  

1.- CampusArt 
 

Ouverture des candidatures en ligne aux 
formations en art et en architecture en 

France 
 
La session de candidature en ligne aux formations 
en art, mode, design, musique, architecture, … est 
ouverte sur le site du réseau CampusArt jusqu'au 
15 février 2018.  
 
 
CampusArt est un réseau d'établissements français 
proposant des formations dans le domaine des arts 
et de l’architecture animé par l'Agence Campus 
France, avec le soutien des ministères français de 
l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, de l’Europe et 
des Affaires étrangères et de la Culture. 
 
Le site internet  www.campusart.org  donne accès 
(sous certaines conditions) à des formations 
en arts plastiques, architecture, cinéma, 
patrimoine, design, communication visuelle, mode, 
musique, architecture intérieure,... de niveaux 
classes préparatoires, Licence, Master, post-Master 
et Doctorat, proposées par les écoles membres du 
réseau. 
 
Le choix de la formation s’accompagne 
d’un processus de candidature en ligne rapide et 
interactif, permettant aux étudiants étrangers 
de ne remplir qu’un seul dossier de 
candidature visible par plus de 110 
établissements. 
 
Une réponse à la candidature sera donnée le 15 
mars 2018 permettant de préparer le séjour le plus 
tôt possible. 

http://www.campusart.org/flash/edufr_content.asp
http://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html
http://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html
http://www.campusart.org/flash/edufr_content.asp
https://toucan.campusfrance.org/#/candidature/choice/session
https://toucan.campusfrance.org/#/candidature/choice/session
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ετοιμάσουν τη διαμονή τους το συντομότερο δυνατόν. 
 
Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν  μέχρι τη στιγμή που ο 
ίδιος ο υποψήφιος αποφασίζει να επιλέξει ένα 
προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών. 
 

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας είναι το εξής: 

 6 Νοεμβρίου 2017 έως 15 
Φεβρουαρίου 2018 : Άνοιγμα του ιστότοπου 
υποψηφιότητας CampusArt. Κατάθεση του 
ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας 
CampusArt από τους φοιτητές. 

 15  Φεβρουαρίου  2018 :  Καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης στην πλατφόρμα 
CampusArt (ηλεκτρονική υποβολή 
υποψηφιότητας και επισύναψη των 
δικαιολογητικών εγγράφων του φακέλου). 
Έναρξη πιθανών τηλεφωνικών συνεντεύξεων ή 
βιντεοσυσκέψεων με τους υποψήφιους.  
Έναρξη προτάσεων για προ-εγγραφή από τα 
Ιδρύματα προς τους υποψήφιους, μέσω της 
πλατφόρμας CampusArt. 

 15 Μαρτίου 2018 : Λήξη των προτάσεων για 

προ-εγγραφή από τα Ιδρύματα προς τους 
υποψήφιους μέσω της πλατφόρμας τους 
CampusArt. 

 30 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 
2018: Απαντήσεις των υποψηφίων στο 
λογαριασμό τους CampusArt στις προτάσεις των 
Ιδρυμάτων. 

 15 Απριλίου 2018 : Καταληκτική ημερομηνία 
επιβεβαίωσης εγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών 
από τους φοιτητές στο λογαριασμό τους 
CampusArt. Κλείσιμο του ιστότοπου 
υποψηφιότητας CampusArt. 

 17 Απριλίου έως αρχές Μαΐου 
2018: Προετοιμασία και αποστολή πρωτότυπων 
βεβαιώσεων προ-εγγραφών από τα Ιδρύματα 
στην πλατφόρμα CampusArt τις οποίες στη 
συνέχεια τις αποστέλλει στους εγγεγραμμένους 
φοιτητές.  

 
…………………………. 

 

2. – Πρόγραμμα FIER-DOC (French Innovative 
Experience in Research) 
 

Μία ερευνητική εμπειρία στη Γαλλία, κατά τη 

διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών ή μετά το 
τέλος αυτών  

 
Το πρόγραμμα FIER-DOC απευθύνεται σε φοιτητές 
μεταπτυχιακού προγράμματος (ή και σε κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος) που επιθυμούν να 
αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση έργων 
«ερευνητικού» χαρακτήρα και ενδεχομένως να 
εκπονήσουν μία διδακτορική διατριβή.  

 
Στόχοι του προγράμματος 
Οι στόχοι είναι η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων 
για τη διαχείριση ερευνητικών έργων (διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, πνευματική ιδιοκτησία, δεοντολογία, 
σύνταξη συμβάσεων, διαχείριση έργων, επικοινωνία, κ.λπ) 
που είναι χρήσιμες για κάθε μελλοντικό υπεύθυνο 

 
 
Ce service est entièrement gratuit jusqu’au 
moment où le candidat lui-même décide d’accepter 
une proposition de formation. 
Le calendrier de cette procédure spécifique s’établit 

comme suit : 

 6 novembre 2017 au 15 février 
2018 : Ouverture du site de candidature 
CampusArt. Saisie par les étudiants du 
dossier de candidature électronique 
CampusArt. 

 15 février 2018 : Date limite du dépôt 
de candidature sur la plateforme 
CampusArt (candidature en ligne et 
justificatifs du dossier à rattacher). 
Début des éventuels entretiens 
téléphoniques ou skype avec les 
candidats.  
Début des propositions de pré-inscription 
faites par les établissements aux 
candidats via leur plateforme CampusArt. 

 15 mars 2018 : Fin des propositions de 

pré-inscription faites par les 
établissements aux candidats via leur 
plateforme CampusArt. 

 30 mars au 15 avril 2018 : Réponses 
des candidats, sur leur compte 
CampusArt, aux propositions des 
établissements. 

 15 avril 2018 : Date limite de 
confirmation d'entrée en formation par les 
étudiants sur leur compte CampusArt. 
Fermeture du site de candidature 
CampusArt. 

 17 avril à début mai 2018: Préparation 
puis envoi des attestations originales de 
préinscription par les établissements à 
CampusArt qui les envoie ensuite aux 
étudiants inscrits. 

 
 

…………………………. 
 

2. – FIER-DOC French Innovative 

Experience in Research 

 
Une expérience de recherche en France 

pendant ou après un Master 
 

 
Le programme FIER-DOC s'adresse à des étudiants 
en cours d'obtention de Master (ou qui l'ont déjà 
obtenu), qui souhaitent acquérir des connaissances 
et une expérience dans la gestion des projets de 
type "recherche" et, éventuellement, poursuivre en 
thèse de doctorat. 

 
Objectifs du programme 
Acquérir les compétences nécessaires à la gestion 
des projets de recherche (brevets, propriété 
intellectuelle, éthique, rédaction de contrats, 
gestion de projets, communication, etc.) utiles à 
tout futur directeur de programmes de recherche 
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προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και η συμμετοχή 
σε μία μοναδική ερευνητική εμπειρία στη Γαλλία. 
Και για τους μελλοντικούς υποψηφίους διδάκτορες:  

 Δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να εκτιμήσει 
την εργασία που απαιτείται για τη διδακτορική 
διατριβή και να ανακαλύψει τη ζωή στη Γαλλία 
(διαμονή, εκπαίδευση των παιδιών, πολιτισμός, 
τουρισμός,..) ή απλά να αποκτήσει μία 
ερευνητική εμπειρία στη Γαλλία. 
  

 Δίνεται η ευκαιρία στον επιβλέποντα της 
διατριβής και την ερευνητική ομάδα να ελέγξει τις 
επιστημονικές δεξιότητες και τις πειραματικές 
ικανότητες του υποψηφίου, καθώς και την 
ικανότητά του να προσαρμόζεται στη δουλειά και 
τις εργαστηριακές μεθόδους. 
 

Λήψη του φυλλαδίου για το πρόγραμμα FIER-DOC  
 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση 
ερευνητικών δεξιοτήτων 
Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά και καλύπτονται οι 
παρακάτω θεματικοί άξονες:  

 Ένταξη και πολιτιστικές επισκέψεις 

 Γλωσσολογική ανακάλυψη 

 Επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

 Εκπαίδευση «δεξιότητες για τη διεθνή έρευνα»  

 Διαλέξεις, επισκέψεις, προγράμματα που έχουν 
ως αντικείμενο:  
o Τη δεοντολογία, την κοινωνική ευθύνη 

του ερευνητή 
o Τη βιομηχανική ιδιοκτησία και τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
o Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

(εφημερίδες, περιοδικά, συνέδρια): πού 
μπορούν να δημοσιευθούν;  

o Την προστασία δεδομένων, την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο  

o Τις χρηματοδοτήσεις (δημόσιες, 

ιδιωτικές) για έρευνα  
o Τη συνεργατική έρευνα (επιχειρήσεις)  
o Την επικοινωνία με ειδικούς (συνέδρια) 

και μη ειδικούς (media-training)  
o Τα κοινωνικά δίκτυα των ερευνητών  
o  

Επιλογή: πριν την αναχώρηση  
 
Οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις: 
Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες 
υποψηφίους ή φοιτητές που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
διπλώματος ή βρίσκονται στο τέλος των μεταπτυχιακών 
σπουδών τους και επιθυμούν:  

 Είτε να αποκομίσουν μία μοναδική ερευνητική 
εμπειρία στη Γαλλία,  

 Είτε να αποκτήσουν ένα διδακτορικό δίπλωμα 
στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τη 
μηχανική στη Γαλλία.  
 

Για την υποβολή υποψηφιότητας: 
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος  
- Το επίπεδο γνώσεων τους στα αγγλικά πρέπει να είναι 
τουλάχιστον Β2 
- Δεν απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων στα 

appliquée et participer à une expérience unique de 
recherche en France. 
Et pour les futurs doctorants: 

 Permettre au candidat d’apprécier le 
travail de thèse de doctorat qui lui sera 
demandé et de découvrir l’environnement 

de vie en France (logements, éducation 
des enfants, culture, tourisme,..) ou 
simplement de faire une expérience de 
recherche en France.  

 Permettre au directeur de thèse et à 
l’équipe de recherche, de tester les 
compétences scientifiques et les aptitudes 
expérimentales du candidat ainsi que ses 
qualités d’adaptation au travail et aux 
méthodes du laboratoire. 

  
Télécharger le flyer FIER-DOC  
  
Une formation à la gestion des activités de 
recherche 
Le programme de formation enseigné en anglais 
portera sur les points suivants:  

 Immersion et visites culturelles 

 Découverte linguistique 

 Visites de laboratoires de recherches et de 
sites industriels 

 Formation « compétences pour la 
recherche internationale » 

 Conférences, visites, projets ayant pour 
thèmes :  

o L’éthique, la responsabilité sociétale du 
chercheur 

o La propriété industrielle et les brevets 
o Les publications scientifiques (journaux, 

revues, conférences) : où publier ? 
o La protection des données, la 

cybersécurité 
o Les financements (publics, privés) de la 

recherche 

o La recherche partenariale (entreprises) 
o La communication avec des milieux 

d’experts (conférences) ou non 
(média-training) 

o Les réseaux sociaux des chercheurs 
 
Sélection: avant le départ 
 
Les prérequis académiques : 
Ce programme s’adresse à des candidats 
professionnels ou à des étudiants titulaires ou en 
fin de Master, souhaitant : 
 

 Soit avoir une expérience unique de 
recherches en France, 

 Soit obtenir un Doctorat en sciences, 
technologie et ingénierie en France. 

 
 
Pour candidater il faut : 
- Que les candidats soient en cours d’obtention ou 
aient déjà obtenu un Master 
- Un niveau d'anglais B2 minimum 
- Pas de niveau minimum de français 

http://www.nplusi.com/include/ouverture_document.php?param1=&param2=42&type_fichier=docspromospublic&file_name=Flyer_FIER-DOC_EN.pdf
http://www.nplusi.com/include/ouverture_document.php?param1=&param2=42&type_fichier=docspromospublic&file_name=Flyer_FIER-DOC_EN.pdf
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γαλλικά  
Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας: 

 Βήμα 1: Εγγραφή και υποβολή υποψηφιότητας 
(δείτε το χρονοδιάγραμμα) στην ιστοσελίδα 
http://www.nplusi.com/ 

 Βήμα 2: Συνέντευξη (εξ αποστάσεως) ανάμεσα 
στον υποψήφιο και τα εργαστήρια υποδοχής  

 Βήμα 3: Επιλογή από το εργαστήριο με επίσημη 
πρόταση υποδοχής  
 

Εκπαίδευση: 2 μήνες στο Παρίσι  

 Προσωπική υποδοχή κατά την άφιξη στη Γαλλία 
(μεταφορά, εγγυημένη στέγαση, ασφάλεια 
κατόπιν αίτησης, κ.λπ)  

 Επίσκεψη στο Παρίσι 

 Εκπλήρωση του συνόλου των διοικητικών 
υποχρεώσεων 

 Εκπαίδευση για τη διαχείριση ερευνητικών 
δραστηριοτήτων από το Δίκτυο "n+i"  

  
Επισημαίνεται ότι κατά την πρακτική άσκηση (3 μηνών), 
οι νόμοι της Γαλλίας επιβάλλουν την καταβολή ενός 
μηνιαίου επιδόματος (περίπου 565€/μήνα) στον 
συμμετέχοντα.  
 
Έρευνα: 3 μήνες ή και περισσότεροι σε εργαστήριο  

 Υποδοχή και Εγκατάσταση στο εργαστήριο  

 Παρουσίαση του εργαστηρίου (χώρος, 
εξοπλισμοί, λειτουργία) και των γενικών 
ερευνητικών πολιτικών του  

 Συμμετοχή του υποψηφίου στα ερευνητικά 
προγράμματα του εργαστηρίου και, ανάλογα με 
τα εργαστήρια, συμμετοχή σε συνέδρια  
 

Συνέδριο: 2 ημέρες στο Παρίσι 

 Υποστήριξη της εργασίας ενώπιον μίας επιτροπής 
μαζί με την κατάθεση μίας έκθεσης 
δραστηριοτήτων 

 Επικύρωση της διεθνής εμπειρίας στη Γαλλία 

μέσω της χορήγησης πιστοποιητικού (30 μονάδες 
ECTS)  
 

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου υπάρχουν δύο 
επιλογές:  
- Επιστροφή στη χώρα προέλευσης 
- Εγγραφή (υπό όρους) σε μία διδακτορική διατριβή 
 
Κόστος του προγράμματος 
Ακαδημαϊκά έξοδα του προγράμματος διάρκειας 5 μηνών: 
8.500€ * (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής, η 
ασφάλεια, τα αεροπορικά εισιτήρια, η βίζα)  
 
Άφιξη στη Γαλλία : 1η Οκτωβρίου 2018 
 

…………………………. 
 

3. - Η Ανώτατη Σχολή École normale 

supérieure de Lyon 
 

Υποτροφίες αριστείας για αλλοδαπούς 
φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 
Η École normale supérieure de Lyon και οι συνεργάτες της 

 
Procédure de candidature : 

 étape 1: Inscription et candidature (voir 
calendrier) sur le site www.nplusi.com 

 étape 2: Entretien (à distance) entre le 
candidat et les laboratoires d’accueil 

 étape 3: Sélection par le laboratoire avec 
offre formelle d’accueil 

 
 
Formation: 2 mois à Paris 

 Accueil personnalisé à l’arrivée en France 
(transfert, logement garanti, assurances 
sur demande, etc.) 

 Visite découverte de Paris 

 Accomplissement de l’ensemble des 
formalités administratives 

 Formation à la gestion des activités de 
recherche, organisé par le Réseau "n+i" 

 
A noter pendant le stage (3 mois), les lois 
françaises imposent le versement d’une 

gratification mensuelle (environ 565 €/mois) au 
participant. 
 
Recherche: 3 mois ou plus en laboratoire 

 Accueil et installation dans la ville du 
laboratoire 

 Présentation du laboratoire (site, 
équipements, fonctionnement) et de ses 
politiques générales de recherche 

 Participation du candidat aux programmes 
de recherche du laboratoire et, selon les 
laboratoires, participation à des 
conférences 

Colloque: 2 jours à Paris 

 Soutenance du travail devant un jury avec 
remise d’un rapport d’activités 

 Validation de l’expérience internationale 

en France par la délivrance d’une 
attestation (30 ECTS) 
 

A l'issue du colloque deux possibilités:  
- Retour vers le pays d’origine 
- Inscription (conditionnelle) en thèse de doctorat 
 
 
Coût du programme 
Frais académiques du programme d'une durée 5 
mois : 8 500€ * (hors frais de séjour, assurances, 
billets d’avion, visas) 
 
Arrivée en France : 1er octobre 2018 
 

…………………………. 
 

3. – Ecole normale supérieure de Lyon 

 
 

Βourses d'excellence destinées aux 

étudiants étrangers pour 2018-2019   
 
L'ENS de Lyon et ses partenaires proposent aux  
 

http://www.nplusi.com/
http://www.nplusi.com/register
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χορηγούν υποτροφίες στους διεθνείς φοιτητές με σκοπό 
την ένταξη σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα στις 
Θετικές επιστήμες, τη Φιλολογία, τις Ανθρωπιστικές και τις 
Κοινωνικές σπουδές (δεν αφορά τα προγράμματα 
FEADéP). 

 Η υποτροφία αριστείας Ampère της École 
normale supérieure de Lyon αφορά ένα από τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα στις Θετικές 
επιστήμες, τη Φιλολογία, τις Ανθρωπιστικές και 
τις Κοινωνικές σπουδές. 

 Το Εργαστήριο Αριστείας (Labex) MILYON 
χορηγεί υποτροφίες για την εισαγωγή σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα στα Προηγμένα 
μαθηματικά και την Πληροφορική. 

Αυτές οι υποτροφίες ανέρχονται μηνιαίως στα 1000€ το 
μέγιστο για 12 μήνες. Όλες οι χώρες είναι επιλέξιμες. Οι 
επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς προέρχονταν από 
την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, το Λίβανο, την 
Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. 
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18 Δεκεμβρίου 
2017 
 

http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-
pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux 
 
 

…………………………. 

 
4. – Διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα IC-3i - 
Institut Curie 

 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

 
Το διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα IC-3i συνιδρύθηκε 
από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Marie Skłodowska-Curie No 
666003.) 
 
Η πρόσκληση στοχεύει στην πρόσληψη φοιτητών με 
κίνητρο για 12 διδακτορικές θέσεις. Το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2018. 
Οι υποψηφιότητες μπορούν να αποσταλούν μέχρι και την 
18η Ιανουαρίου 2018, στις 17.00’. 
 
Τα θέματα διατριβής καλύπτουν 4 μεγάλους τομείς 
έρευνας του Institut Curie, καθώς και του Τμήματος 
μεταγραφικής ιατρικής: 

 Βιολογία & Χημεία ακτινοβολιών, Κυτταρική 
Σηματοδότηση & Καρκίνος 

 Βιολογία, Καρκίνος, Γενετική & Επιγενετική  
 Integrative Tumour Biology,, Ανοσολογία & 

Περιβάλλον  
 Multiscale Physics-Biology-Chemistry  
 Μεταγραφική Έρευνα   

 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες IC-3i θα πραγματοποιήσουν 

έρευνα στο Institut Curie, το οποίο βρίσκεται στο Παρίσι 
και τα περίχωρα του. Αυτό το δυναμικό περιβάλλον 
βασίζεται στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και το άριστο 
επίπεδο που προσφέρονται από τις 80 ερευνητικές ομάδες 
που περιλαμβάνουν τα 12 τμήματα έρευνας του Institut 
Curie και τη νοσοκομειακή  του μονάδα. 

 

étudiants internationaux des bourses pour intégrer 
un de ses masters en Sciences exactes, Lettres, 
Sciences humaines et Sciences sociales (ne 
concerne pas les programmes FEADéP). 
 

 La bourse d'excellence Ampère de l'ENS 

de Lyon propose d'intégrer un de ses 
masters en Sciences exactes, Lettres, 
Sciences humaines et Sciences sociales. 

 Le Laboratoire d'Excellence (Labex) 
MILYON propose des bourses pour 
rejoindre les masters Mathématiques 
avancées et Informatique fondamentale. 

 
Ces bourses sont de maximum 1000€ par mois 
pendant 12 mois. Tous les pays sont éligibles. Les 
lauréats de l'année dernière sont ainsi venus de 
Chine, Russie, Brésil, Mexique, Liban, Portugal, 
Italie, Roumanie et Turquie. 
 

Dépôt des candidatures jusqu’au 18 
décembre 2017 
 
http://www.ens-
lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-
formation-en-master-etudiants-internationaux 

 

…………………………. 

 
4. – Programme doctoral international 

IC-3i – Institut Curie 
 

Appel à candidatures   
 
Le programme doctoral international IC-3i est 
cofondé par le programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne 
(Marie Skłodowska-Curie No 666003). 
 

L’appel vise à recruter des étudiants motivés pour 
12 positions doctorales débutant le 1er octobre 
2018. 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 18 
janvier 2018, à 17h00  
 
Les projets de thèse couvrent 4 grands axes de 
recherche de l’Institut Curie et son département de 
recherche translationnelle : 

 Biologie & chimie des radiations, 
signalisation cellulaire & cancer 

 Biologie, cancer, génétique & épigénétique 
 Biologie tumorale intégrative, immunologie 

& environnement 
 Physique-biologie-chimie multi-échelles 
 Recherche Translationale  

 
Les doctorants IC-3i effectueront leur recherche à 

l’Institut Curie, situé à Paris (France) et ses 
environs. Cet environnement dynamique est 
fondé sur les approches pluridisciplinaires et 
l’excellence offertes par 80 groupes de recherche 
comprenant les 12 départements de recherche de 
l’Institut Curie et son complexe hospitalier. 
 

http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux
https://science.institut-curie.org/research/biology-chemistry-of-radiations-cell-signaling-and-cancer-axis/
https://science.institut-curie.org/research/biology-chemistry-of-radiations-cell-signaling-and-cancer-axis/
https://science.institut-curie.org/research/biology-cancer-genetics-and-epigenetics/
https://science.institut-curie.org/research/integrated-biology/
https://science.institut-curie.org/research/integrated-biology/
https://science.institut-curie.org/research/multiscale-physics-biology-chemistry/
http://www.institut-curie.org/recherche/translational-research-department
http://www.institut-curie.org/
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/candidature-pour-une-formation-en-master-etudiants-internationaux
https://science.institut-curie.org/research/biology-chemistry-of-radiations-cell-signaling-and-cancer-axis/
https://science.institut-curie.org/research/biology-chemistry-of-radiations-cell-signaling-and-cancer-axis/
https://science.institut-curie.org/research/biology-cancer-genetics-and-epigenetics/
https://science.institut-curie.org/research/integrated-biology/
https://science.institut-curie.org/research/integrated-biology/
https://science.institut-curie.org/research/multiscale-physics-biology-chemistry/
http://www.institut-curie.org/recherche/translational-research-department
http://www.institut-curie.org/
http://www.institut-curie.org/research/our-research-groups
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5. – Παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων 
THE (Times Higher Education) για την 

απασχολησιμότητα 

 
Οι γαλλικές ανώτατες σχολές χαίρουν όλο και 

περισσότερο της εκτίμησης των υπευθύνων 
προσλήψεων σε όλο τον κόσμο 

 
Δώδεκα γαλλικά ιδρύματα εμφανίζονται στην παγκόσμια 
κατάταξη των πανεπιστημίων THE για την 
απασχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων, καθιστώντας τη 
Γαλλία τη χώρα με την καλύτερη αντιπροσώπευση σε αυτή 
την κατάταξη, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες (Le Monde, 
16.11.2017).  
 
Εάν λάβουμε υπόψη τα 30 πρώτα ιδρύματα παγκοσμίως, η 
Γαλλία κατατάσσεται, με τρεις ανώτατες σχολές, 
καθιστώντας την τρίτη χώρα με την καλύτερη 
αντιπροσώπευση, σε μεγάλη απόσταση από τις ΗΠΑ (10 
πανεπιστήμια), αλλά αμέσως επόμενη από το Ηνωμένο 
Βασίλειο (4 πανεπιστήμια). Εάν επικεντρωθούμε στο 
σύνολο της κατάταξης, τα γαλλικά ιδρύματα είναι 

περισσότερα αριθμητικά από το  Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γερμανία, αλλά όχι από τις ΗΠΑ. 
 
Η École Polytechnique βρίσκεται στην 22η θέση 
παγκοσμίως, η Σχολή HEC στην 23η θέση και η Σχολή EM 
Lyon στην 27η θέση. Έπειτα, συναντώνται η Ανώτατη 
Σχολή École Normale supérieure, η Σχολή Mines Paris 
Tech, η CentraleSupélec, η Essec, η Sciences Po και η 
Edhec, η οποία ανέβηκε στην 98η θέση παγκοσμίως.  
 
https://www.timeshighereducation.com/student/best-
universities/best-universities-graduate-jobs-global-
university-employability-ranking 
 

…………………………… 

 
2. – Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους 

ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut 

niveau» (SSHN) 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προωθεί το πρόγραμμα 
υποστήριξης της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Οι 
υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς. 
 
Κανονισμός και υποβολή υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα:  
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-
mobilite-el/bourses-chercheurs-el 
 
 

Σημειώστε την ημερομηνία: 

 
JOURNÉES DES TALENTS 2018 

 
ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, Θεσσαλονίκη 

 
http://www.grece.campusfrance.org/node/302170 

 

5. – Classement mondial des universités 
THE (Times Higher Education) pour 

l’employabilité 

 
Les grandes écoles françaises sont de 

plus en plus appréciées des recruteurs 
du monde entier 
 
Douze établissements tricolores figurent au 
classement mondial des universités THE pour 
l’employabilité de leurs jeunes diplômés, ce qui fait 
de la France le pays le mieux représenté dans ce 
classement, derrière les Etats-Unis (Le Monde, 
16.11.2017).  
 
Si l’on se concentre sur les 30 premiers mondiaux, 
la France y classe trois grandes écoles, ce qui en 
fait le troisième pays le mieux représenté, loin 
derrière les Etats-Unis (10 universités) mais juste 
après le Royaume-Uni (4 universités). Et si l’on 
considère l’ensemble du classement, les 
établissements tricolores sont les plus nombreux, 

derrière les Etats-Unis, mais devant le Royaume-
Uni et l’Allemagne. 
 
Polytechnique est à la 22e place mondiale, HEC la 
23e et EM Lyon la 27e, devant l’École Normale 
supérieure, Mines Paris Tech, CentraleSupélec, 
l’Essec, Sciences Po et l’Edhec, laquelle progresse 
au 98e rang mondial.  
 
 
https://www.timeshighereducation.com/student/be
st-universities/best-universities-graduate-jobs-
global-university-employability-ranking 

 
……………………………   

 

6. – Programme de bourses pour jeunes 

chercheurs: « Séjours scientifiques de 

haut niveau » (SSHN) 
 
L’Institut français de Grèce soutient le programme 
d’aide à la mobilité des jeunes chercheurs. Les 
candidatures sont examinées tout au long de 
l’année. 
 
Règlement et candidatures en ligne sur le site :  
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-
mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr 

 

 

Réservez la date : 
  

JOURNÉES DES TALENTS 2018 

 
SALON DES ÉTUDES EN FRANCE  

 
Samedi 24 février 2018, Athènes 

Lundi 26 février 2018, Thessalonique 
 

http://www.grece.campusfrance.org/node/302

170 

http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.mines-paristech.fr/
http://www.mines-paristech.fr/
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
http://www.grece.campusfrance.org/node/302170
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
http://www.grece.campusfrance.org/node/302170
http://www.grece.campusfrance.org/node/302170
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