UFR SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION
UFR DROIT, SCIENCES POLITIQUES & SOCIALES

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ – DOSSIER DE PREINSCRIPTION

Επώνυμο (Nom) ____________________________________________
Όνομα (Prénom) ____________________________________________
Ημερομηνία κατάθεσης (Date de dépôt) __________________________

Π Ρ ΟΣ ΩΠ Ι ΚΑ Σ Τ ΟΙΧ Ε ΙΑ (D ONNEE S PE R S ONNE LLE S ) *

Επώνυμο (Nom) ______________________________________________________________________
Όνομα (Prénom) ______________________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο πατρός (Nom et prénom du père) ___________________________________________
Ονοματεπώνυμο μητρός (Nom et prénom de la mère) _________________________________________
Ημερομηνία Γέννησης (Date de naissance) __________________________________________________
Δελτίο ταυτότητας (Carte d’identité) ________________ Ημ. Έκδοσης (Date d’émission) _____________
Αρχή έκδοσης (Autorités compétentes) __________________________________________________
ΑΦΜ. _________________________________________________(υποχρεωτικά βάσει ΠΟΛ.1195/2012)
Διεύθυνση κατοικίας (Adresse) ___________________________________________________________
Πόλη (Ville) ____________________________________________________ TK (CP) _____________
Τηλέφωνα (Téléphones) : κατοικίας (fixe) __________________________________________________
κινητό (portable) ____________________________________ εργασίας (bureau) _______________
Email _______________________________________________________________________________
Επάγγελμα του πατέρα (profession du père) _________________________________________________
Επάγγελμα της μητέρας (profession de la mère) _____________________________________________

Α ΚΑΔ ΗΜ ΑΪ ΚΑ Π Ρ ΟΣ ΟΝΤΑ ( QUA LIF ICA T IONS AC AD EM I QUE S )

1.

Απόφοιτος Λυκείου (Bachelier)
Έτος αποφοίτησης (Année d’obtention) _________________________________________________
Βαθμός απολυτηρίου (Note du baccalauréat) _____________________________________________

2.

Φοιτητής ΑΕΙ / ΤΕΙ (Qualité d’étudiant)
Ίδρυμα (Université) ________________________________________________________________
Τμήμα (Section) ___________________________________________________________________
Εξάμηνο (Semestre) ________________________________________________________________

3.

Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ (Diplômé universitaire)
Ίδρυμα (Université) ________________________________________________________________
Τμήμα (Section) ___________________________________________________________________
Βαθμός πτυχίου (Note du diplôme) _____________________________________________________

4.

Γνώσεις ξένων γλωσσών (Connaissance des langues étrangères)
άριστο

καλό

μέτριο

αρχάριο

(très bon)

(bon)

(moyen)

(faible)

Γαλλικά (Français)









Αγγλικά (Anglais)

























Επίπεδο (Niveau)

Ε Π Α ΓΓΕΛΜ ΑΤ Ι ΚΗ Π Ε ΙΡ Α ( E XP E RI E NC E PROF E S S I O NNE LLE )

Τομέας απασχόλησης (Secteur de travail) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Έτη προϋπηρεσίας (Années d’expérience) __________________________________________________

Ε πι θ υ μώ ν α εγ γρ αφ ώ σ το Id E F ( J e s ou h ai te m’ i n s cr i r e à l ’I dE F )

Ακαδημαϊκό έτος (Année académique) _____________________________________________________
Τμήμα (Section) ______________________________________________________________________
Έτος φοίτησης (Année postulée) __________________________________________________________

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι εντελώς αληθή και επιθυμώ να κριθούν τα προσόντα μου
από την αρμόδια επιτροπή του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 και του IdEF.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des éléments ci-dessus et souhaite que mon dossier soit examiné
par le comité compétent de l'Université Paris 13 et de l'IdEF.

Αθήνα,(Athènes le), ____________

(Υπογραφή - Signature)

Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Α Υ Π ΟΧ ΡΕ ΟΥ ΚΑ ΤΑ Β ΟΛ Η Σ Δ ΙΔΑ ΚΤ Ρ Ω Ν (D ONNEE S D U FI NA NCE UR ) *

Επώνυμο (Nom) ______________________________________________________________________
Όνομα (Prénom) ______________________________________________________________________
ΑΦΜ. __________________________ ΔΟΥ ___________________(υποχρεωτικά βάσει ΠΟΛ.1195/2012)
Ιδιότητα: Γονέας(Parent) 

Εταιρεία(Entreprise) 

Άλλη ιδιότητα(Autre)_______________________

Διεύθυνση τιμολόγησης (Adresse) ________________________________________________________
Διεύθυνση αλληλογραφίας (Adresse) ______________________________________________________
Πόλη (Ville) ___________________________________________________ TK (CP) ___________
Τηλέφωνα επικοινωνίας (Téléphones) ______________________________________________________
Email _______________________________________________________________________________
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι εντελώς αληθή και ότι θα καταβάλλω τα δίδακτρα για τον
ως άνω φοιτητή βάσει του διακανονισμού διδάκτρων του Κολλεγίου IdEF.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des éléments ci-dessus et m’engage à effectuer le paiement de la
scolarité pour l’étudiant susmentionné selon les modalités de paiement remis par l’IdEF.

Αθήνα,(Athènes le), ____________

(Υπογραφή - Signature)

*Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία του
Κολλεγίου IdEF.
*En cas de changement des données ci-dessus vous devez informer immédiatement le Secrétariat de l’IdEF

Κηφισίας 125-127 | 11524 Αθήνα
Τηλ.210 6980772 | Fax.210 6930475 | www.idef.gr

