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Καλημέρα σας,

Έχουμε τη χαρά να προσκαλέσουμε τους φοιτητές του ιδρύματος σας να παρακολουθήσουν  το 
Rendez-vous Campus France της Τρίτης 23 Νοεμβρίου με θέμα: Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Γαλλία.

https://www.ifg.gr/events/metaptychiakes-spoudes-gallia/

Η διάλεξη θα λάβει μέρος στις 5 μ.μ στο auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και θα 
μεταδοθεί συγχρόνως στο Facebook

https://www.facebook.com/institutfrancaisdegrece

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι: Η οργάνωση των σπουδών στη Γαλλία, η αναζήτηση 
του προγράμματος σπουδών, οι διαδικασίες εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα 
προγράμματα υποτροφιών, η φοιτητική ζωή στη Γαλλία

Όπως σε όλες τις διαλέξεις Campus France , ο λόγος θα δοθεί και σε Έλληνες φοιτητές που 
μόλις ολοκληρώσανε τις Μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γαλλία  και είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό.

Θα  δοθεί και στους φοιτητές η δυνατότητα να θέσουν  ερωτήσεις.

Επισυνάπτω την αφίσα της εκδήλωσης. Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, να την αναρτήσετε στην 
ιστοσελίδα της Σχολής σας.

Σας ευχαριστώ για τη πολύτιμη συνεργασία σας. 

Με εκτίμηση,

0009648386
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Bonjour,

Nous avons le plaisir d’inviter les étudiants de votre établissement  à suivre le Rendez-vous 
Campus France du mardi 23 novembre sur le thème: Les études de Master en France.

https://www.ifg.gr/fr/events/etudes-de-master-en-france/

La conférence aura lieu à 17 heures dans l’auditorium de l’Institut français de Grèce et sera 
diffusée parallèlement sur Facebook

https://www.facebook.com/institutfrancaisdegrece

Cette conférence abordera les points suivants: : L’organisation des études en France, la 
recherche de la formation, les modalités d’admission en Master, les programmes de bourses, la 
vie étudiante en France.

Comme dans tous les rendez-vous Campus France, la parole sera donnée à des jeunes Grecs qui 
viennent juste d’obtenir leur Master en France et sont prêts à partager leur expérience avec le 
public.

Les étudiants auront également l'occasion de poser des questions .

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’événement. Je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir l’insérer sur votre site web

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration,

Bien cordialement, 
 
 
 

Patricia SAVARY
Campus France Athènes
Institut français de Grèce

31 rue Sina 
10680 Athènes
T +30 210 33 98 653

psavary@ifg.gr

ifg.gr  
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