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Μαριάνθη ΠΑΣΧΟΥ

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF (Institution d'Etudes Francophones) σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική
Λαϊκή Αποστολή προτείνουν για πρώτη χρονιά εξ`αποστάσεως
Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του
Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, εθνικό Δίπλωμα του
Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και
τον κόσμο.
Το μεταπτυχικό πρόγραμμα εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris
13 παραμένει ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής
παρόλη την εξειδίκευσή του. Είναι ιδανικός τίτλος και συνιστάται για την
ενασχόληση με τα πιο αξιοζήλευτα νομικά επαγγέλματα (Δικηγόρος
εμπορικού
Δικαίου,
νομικός
σύμβουλος
εταιριών,
δικαστής,
συμβολαιογράφος, κ.α.).
Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να περιορίσουν τις επαγγελματικές
τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της Ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά δεν
είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν άμεσα την μετάβαση τους στο
εξωτερικό για Μεταπτυχιακές σπουδές και αναζήτηση εργασίας.
Να τονίσουμε ότι τα Μεταπτυχιακά Νομικής των γαλλικών Πανεπιστημίων
διακρίνονται για την αριστεία τους και αποτελούν τα καλύτερα διαβατήρια
για σταδιοδρομία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Το Κολλέγιο Institution d'Etudes Francophones (IdEF) άρχισε τη
λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό
Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cite, με σκοπό την παροχή
των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα.
Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο
Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν
την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών (LICENCE, MASTER)
το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέμει στους έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά
Γαλλικά πτυχία και Master όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους γάλλους
φοιτητές.
Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris
13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την
Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα η
αναγνώριση γίνεται από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
δυνάμει
του
ν.4093/2012
(ΦΕΚ
222Α’).

Το IdEF λειτουργεί ως Κολλέγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Y.A. 103548/IA/10-9-2012, ΦΕΚ 2566Β’) και κατά το
ιδρυτικό καταστατικό του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Το Πανεπιστήμιο Paris 13 και το Κολλέγιο IdEF εφαρμόζουν ακριβώς
την ίδια πολιτική σε ότι αφορά τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό δίνεται
μεγάλη σημασία στην υποδοχή τους, στην προσαρμογή τους, στον
προσανατολισμό τους και την επιτυχία τους.

Δ Ι Δ ΑΣ Κ ΑΛ Ι Α- ΑΝ ΑΓ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Μ Ε ΤΑΠ Τ Υ Χ Ι ΑΚΟΥ
Η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων πραγματοποιείται το
απόγευμα, τρείς ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, για δύο ακαδημαϊκά
εξάμηνα στη γαλλική γλώσσα από τους καθηγητές έδρας του
Πανεπιστημίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cité που μεταβαίνουν ειδικώς
είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διδασκαλίες, καθώς και από
τους Εγκεκριμένους Καθηγητές του Πανεπιστημίου που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, τα Πτυχία και Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Paris 13 Sorbonne Paris Cité έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και τους
Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

Π Ρ ΟΥ ΠΟ Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΠΡ Ο Σ Β ΑΣ Η Σ & Ε Γ ΓΡΑΦΗ
Η επιλογή των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου και πραγματοποίηση συνέντευξης και
με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τεσσάρων ετών σπουδών
Νομικής ή με κύρια κατεύθυνση τη Νομική Επιστήμη, ή οικονομίας και
διοίκησης επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.
Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι τα πτυχία τετραετούς φοίτησης
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και όσων Πανεπιστημίων εκτός Ε.Ε.
αναγνωρίζονται από το Γαλλικό υπουργείο Παιδείας.

Υ Π Ο ΤΡ Ο ΦΙ Ε Σ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του IdEF
προέβλεψε για τους νέους Δικηγόρους – μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α. και
αντίστοιχα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., 5 Υποτροφίες Αριστείας ως ακολούθως:
• 1 Υποτροφία Αριστείας που αντιστοιχεί στο 100% των διδάκτρων.
Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας
θα περιοριστεί στο ποσό των 900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων
εγγραφής, συγγραμμάτων, εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων
γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

• 4 Υποτροφίες Αριστείας που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.
Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας
θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων
εγγραφής, συγγραμμάτων, εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων
γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.
Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι Υποτροφίες θα
πραγματοποιηθεί βάσει τριών κριτηρίων:
1) το βαθμό πτυχίου με συντελεστή 40%.
2) το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας με συντελεστή 40%.
3) επιπρόσθετα προσόντα (επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
δεύτερο πτυχίο, εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού,
εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια) με συντελεστή 20%.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου
IdEF : www.idef.gr, E-mail: idef@idef.gr
και του Πανεπιστημίου Paris 13 - Sorbonne Paris
Cité : www.univ-paris13.fr
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Aθήνα 2106980772-2106930474
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