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Γιατί να επιλέξει κανείς τη Γαλλία 
για ανώτατες σπουδές 

  

   Χώρα πολιτισμού: Καλές τέχνες,  λογοτεχνία,  μουσική,   
        κινηματογράφος,  χορός,  αρχιτεκτονική,  σχεδιασμός. 
   Μια χώρα επιστημονικής έρευνας: ιατρική, φαρμακευτική   
        βιομηχανία, ανανεώσιμες ενέργειες, μικροτεχνική 
 Ποιοτικές ανώτερες και ανώτατες σπουδές  
 Σπουδές χωρίς δίδακτρα 
 Εξαιρετικό επίπεδο σ’ όλους τους κλάδους 
 Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα στην υποδοχή ξένων φοιτητών. 
    Τα πτυχία τυγχάνουν αναγνώρισης  σε όλο τον κόσμο και δίνουν   
        άμεση πρόσβαση για εργασία  
    Η γαλλική γλώσσα είναι η τέταρτη γλώσσα διεθνώς, γλώσσα    
         εργασίας στην ΕΕ και στους διεθνείς οργανισμούς. 
 



Αύξηση του αριθμού των ξένων 
φοιτητών 

 

 295 084 ξένοι φοιτητές,3η θέση στην υποδοχή ξένων φοιτητών, 
μέτα απο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ένας στους δέκα φοιτητές είναι ξένος.  

 

         



Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι: 

 

    - Τα Πανεπιστήμια 

 - Οι Ανώτατες Σχολές (Les Grandes Écoles) 

 - Οι εξειδικευμένες Σχολές και τα Ινστιτούτα 

 



Τα Πανεπιστήμια 

 Είναι δημόσια και ανοικτά σε όλους. 

 

 Οδηγούν σε κρατικά πτυχία (licence, master, doctorat). 

 

 Προτείνουν διάφορα προγράμματα σπουδών   

         (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, επαγγελματικά και    

         συνεχή),  στους διάφορους κλάδους (Νομικά,    

         Οικονομικά, Διαχείριση, Τέχνη, Ξένες Γλώσσες, Ιατρική,    

         Τεχνολογία ...) 



Προγράμματα σπουδών 

 Τρία  προγράμματα σπουδών: 

 
 -  licence  (6 εξάμηνα, 180 credits ECTS) – 
    3 χρόνια σπουδών 
 -  master  (licence + 4 εξάμηνα + 120 credits ECTS) –   
       5 χρόνια σπουδών 
 = επαγγελματικό master ή master έρευνας 
 -  doctorat  (master + 180 credits ECTS) –  
    8 χρόνια σπουδών. 

 

 

 



 
Ιατρικές Σπουδές στη Γαλλία  

 
 

 Οι ιατρικές σπουδές μέχρι την ειδικότητα 
διαρκούν 6 χρόνια. Η ειδικότητα διαρκεί από 3 ως 5 
χρόνια. 

 Οι κύπριοι μαθητές μπορούν να κάνουν αίτηση με 
το Απολυτήριο Λυκείου. Δεν υπάρχει όριο 
κατώτατης βαθμολογίας  

 Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στο 2ο έτος είναι 
πολύ απαιτητικός. Ο αριθμός των εισαχθέντων στο 
2ο έτος (numerus clausus) αποφασίζεται κάθε χρόνο 

από το γαλλικό Υπουργείο Υγείας .  



Βραχυπρόθεσμα προγράμματα  

• BTS (μεταλυκειακό τεχνικό δίπλωμα) 

– Διάρκεια σπουδών  2 χρόνια 

– 120 ECTS 

• DUT (Πανεπιστημιακό τεχνικό δίπλωμα) 

– Διάρκεια σπουδών 2 χρόνια 

– 120 ECTS 

• Licence professionnelle (επαγγελματικό πτυχίο) 

– 1 χρόνο σπουδών μετά από BTS ή DUT 

– 180 ECTS 

Institut français de Chypre 



Ανώτατες σχολές και εξειδικευμένες 
σχολές και ινστιτούτα 

  « Grandes Ecoles » Ανώτατες σχολές: 
 

• Σχολές μηχανικών, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και σχολές 
πολιτικών επιστημών. 
 

• Πολύ επιλεκτική εισδοχή (προεισαγωγικές εξετάσεις)  
          
 Εξειδικευμένες σχολές και ινστιτούτα: 
 

• Προσφέρουν προγράμματα σε εξειδικευμένους τομείς, (τέχνη, 
αρχιτεκτονική, παραϊατρικά, δημοσιογραφία…) 
 

• Τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα. 
 
  

Institut français de Chypre 



              

    Προγράμματα στην Αγγλική 
γλώσσα 

 

 

 Όλο και περισσότερα προγράμματα (700) 
προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, 
συγκεκριμένα στους κλάδους  που 
ενδιαφέρουν τους ευρωπαίους φοιτητές : 

 

- Διοίκηση Επιχειρήσεων 

- Μηχανολογία 

- Επιστήμες και Επιστήμες του περιβάλλοντος 

- Νομική 

- Ανθρωπιστικές Σπουδές 

- Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Μόδα 

- Μαθηματικά 

- Τουριστικά 

- Γεωργία και Γεωπονία 



Κριτήρια εισδοχής για τους 
Κύπριους Φοιτητές  

 Απολυτήριο 
         (3 AL για ιδιωτικά σχολεία)   
 

 Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας 
 

 www.admission-postbac.fr  
         20/01/ - 20/03/2016 
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DELF / DALF 

• Τι είναι το DELF και το DALF; 

• Το DELF: Diplôme d’Etudes en Langue 
Française και  

 Το DALF: Diplôme Approfondi de Langue 
Française 

 είναι πτυχία που απονέμονται από το Γαλλικό 
Υπουργείο Παιδείας σαν απόδειξη των 
γαλλικών  γλωσσικών  δεξιοτήτων των μη 
Γαλλόφωνων  υποψήφιων  

 



 
 Πόσα διπλώματα υπάρχουν;  

 
  Υπάρχουν έξι ανεξάρτητα διπλώματα, τα 

οποία αντιστοιχούν με τα έξι επίπεδα του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για 
τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης . 

 DELF A1 / DELF A2 : βασικός 

 DELF B1 / DELF B2 : ανεξάρτητος 

 DALF C1 / DALF C2 : έμπειρος  

 



TCF 
Τι είναι το TCF; 

Το TCF (Test de connaissance du français)  

Είναι μια αξιολόγηση  των γλωσσικών  δεξιοτήτων  στη 
γαλλική γλωσσά για τους προσωπικούς, ακαδημαϊκούς 
ή επαγγελματικούς λόγους. 

 Το TCF είναι μια αξιολόγηση που χρησιμοποιείται  για 
τον προσδιορισμό του επιπέδου γαλλικών του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης:   

    DELF A1 / DELF A2 : βασικός 

    DELF B1 / DELF B2 : ανεξάρτητος 

    DALF C1 / DALF C2 : έμπειρος 

 



Έξοδα του φοιτητή 
• Τέλη εγγραφής: 

 
 - Από 184 μέχρι 391 ευρώ το χρόνο 
  

• Οι υποχρεωτικές ασφάλειες: 
 

 -  Ασφάλεια ασθένειας:  215  ευρώ το χρόνο 
 -  Ιδιωτική ασφάλεια: 150 ευρώ το χρόνο 
 

• Τα καθημερινά έξοδα: 
 

 -  Στέγαση: 150 μέχρι 600 ευρώ το μήνα (αφαιρείται η κρατική επιχορήγηση  
         στέγης) 
 -  Διατροφή: 150 μέχρι 250 ευρώ το μήνα (τιμή γεύματος σε φοιτητικό εστιατόριο       
          3,25 ευρώ) 
 -  Μέσα μεταφοράς:  Γύρω στα  20 € 
 
 
 



Υποτροφίες 
• Για τις προπτυχιακές σπουδές το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου προσφέρει 11 υποτροφίες . Οι 
υποτροφίες αυτές προσφέρονται στους άριστους 
μαθητές (18,5/20 στο απολυτήριο) και που είναι κάτοχοι 
του Β1 DELF. 

• Για τις Μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται 6 
υποτροφίες στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τις 
Προπτυχιακές σπουδές με καλό γενικό και είναι κάτοχοι 
του Β2  DELF.  

• Για τις Διδακτορικές  σπουδές 1 υποτροφία.   
http://www.cyscholarships.gov.cy 

Tél: 22 45 64 33 

  

http://www.cyscholarships.gov.cy/


• Στην επιλογή των προγραμμάτων σπουδών 

• Στην εγγραφή  

Το Campus France σας βοηθά 
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