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                                                       ΓΑΛΛΙΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

και ένα από τα ιδρυτικά της μέλη. Συνορεύει με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη 

Γερμανία, την Ελβετία την Ιταλία και την Ισπανία.  

Έχει πληθυσμό 65 εκατομμύρια και είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με πολύ υψηλό 

δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε υποδοχή διεθνών φοιτητών. 

Περισσότεροι από 280.000 φοιτητές προέρχονται από ξένες χώρες.  

Τα Γαλλικά Πανεπιστήμια τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης και φήμης ενώ 

πολλά από αυτά έχουν μεγάλη ιστορία και παράδοση. Πέραν από τις Καλές 

Τέχνες, την Ιστορία, τις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά, τα Γαλλικά 

Πανεπιστήμια είναι γνωστά για την έρευνα που προωθείται στα πεδία των 

Θετικών Επιστημών, των Επιστημών της Υγείας, της Τεχνολογίας, της 

Μηχανικής κ.ά.  

Την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γαλλία αποτελούν τα Πανεπιστήμια, oι 

Ανώτατες Σχολές (Les Grandes Ecoles), οι Εξειδικευμένες Σχολές και τα 

Τεχνολογικά Ινστιτούτα που υπάγονται στα Πανεπιστήμια. 

Τα προγράμματα σπουδών οδηγούν στους πιο κάτω τίτλους : 

Licence – 3 χρόνια σπουδών (6 εξάμηνα, 180 credits ECTS)  

Master– 5 χρόνια σπουδών (licence + 4 εξάμηνα + 120 credits ECTS)  

Doctorat – 8 χρόνια σπουδών (master + 180 credits ECTS)  

Πανεπιστήμια: Είναι Δημόσια Iδρύματα τα οποία παρέχουν Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση σε διάφορα Επιστημονικά Πεδία όπως Ανθρωπιστικές Σπουδές, 

Νομική, Οικονομικά, Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, Ιατρική κ.ά. και 

οδηγούν στο κρατικό Πτυχίο Licence. Οι Σπουδές για το Πτυχίο της Ιατρικής 

στα Πανεπιστήμια, διαρκούν   6 χρόνια. Στη συνέχεια, η ειδικότητα διαρκεί από 

3 έως 5 χρόνια.   
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Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles): Θεωρούνται πρότυπα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα μεγάλου κύρους. Παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση 

πολύ υψηλού επιπέδου, σε ποικίλους τομείς όπως Μηχανικής, Διοίκησης, 

Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών κ.ά.  

Τεχνολογικά Ινστιτούτα: Προσφέρουν προγράμματα σπουδών, μικρής 

διάρκειας (2 συνήθως ετών), σε εξειδικευμένους τομείς, όπως Τεχνολογικές 

Επιστήμες, Παραϊατρικούς κλάδους κ.ά. και υπάγονται στα Πανεπιστήμια.  

Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.  

Η πρόσβαση σε αυτά, γίνεται μετά από αυστηρή επιλογή των φοιτητών και 

προσφέρουν τους ακόλουθους τίτλους:  

DUT (Diplôme Universitaire Technologique), Δίπλωμα Τεχνολογικής 

Κατάρτισης. Αποτελεί Εθνικό Επαγγελματικό Τίτλο σπουδών διάρκειας 2 ή 3 

χρόνων , ο οποίος επιτρέπει την είσοδο στην αγορά εργασίας στη  Γαλλία, ή τη 

συνέχιση των σπουδών σε άλλες σχολές με σκοπό την εξασφάλιση του 

Licence. 

BTS (Brevet de Technicien Superieur). Αποτελεί Μεταλυκειακό Τεχνικό 

Δίπλωμα  διάρκειας 2 χρόνων.  

Licence Professionnelle: Αποτελεί Επαγγελματικό Πτυχίο διάρκειας 1 χρόνου 

σπουδών μετά από BTS ή DUT. 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γαλλική, αλλά όλο και περισσότερα 

προγράμματα σπουδών προσφέρονται στη Αγγλική Γλώσσα και καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα Επιστημονικών Πεδίων, όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Μηχανολογία, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Νομική, Ανθρωπιστικές Σπουδές, 

Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Μόδα, Μαθηματικά, Τουριστικά, Γεωργία και 

Γεωπονία.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 
 

Για εισδοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται:  

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόφοιτους των 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ή τρία A-Levels για τα Ιδιωτικά 

Αγγλόφωνα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 

 Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (εξέταση του Γαλλικού 

Υπουργείου Παιδείας) DELF, η οποία οδηγεί σε Διπλώματα γλωσσικών 

δεξιοτήτων της Γαλλικής γλώσσας.  

Η εξέταση DELF ή DALF περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανεξάρτητα διπλώματα, 

τα οποία αντιστοιχούν στα έξι (6) επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
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DELF A1 / DELF A2: Βασικό  

DELF B1 / DELF B2: Ανεξάρτητο  

DALF C1 / DALF C2: Προχωρημένο 

Ειδικότερα, σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Πανεπιστήμια: Η πρόσβαση γίνεται με το Γαλλικό Baccalaureat ή ισότιμο τίτλο 

από άλλη χώρα, το οποίο να επιτρέπει πρόσβαση σε σπουδές Tριτοβάθμιας 

Eκπαίδευσης στη χώρα των υποψηφίων (για την Κύπρο, Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).  

Ιατρικές Σπουδές: Οι Κύπριοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση με το 

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει όριο κατώτατης 

βαθμολογίας.  Από τον Σεπτέμβριο του 2021, η διαδικασία φοίτησης  στις 

Σχολές Ιατρικών Σπουδών θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους δύο 

εναλλακτικούς τρόπους:  

Α) Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του στο 1ο έτος 

Προγράμματος Σπουδών Υγείας (Parcours Specifique Sante-PASS,) και να 

έχει ως κύρια μαθήματα αυτά που συνδέονται με το Πεδίο της Υγείας, και ως 

μαθήματα επιλογής, από κάποιο άλλο Πεδίο του  επιστημονικού του 

ενδιαφέροντος. Ο φοιτητής, αφού συμπληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος των 

σπουδών του στο πιο πάνω  Πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για 

εισδοχή στις Σχολές Ιατρικών Σπουδών (Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, 

Μαιευτική, Φυσιοθεραπεία) στις  οποίες και εισάγεται με σχετικές εξετάσεις, στο 

2ο  έτος αυτών. Σε περίπτωση αποτυχίας του είτε στις εξετάσεις του 1ου  έτους 

του Προγράμματος Σπουδών Υγείας που ήδη παρακολουθεί, είτε στις 

εισαγωγικές εξετάσεις των Σχολών Ιατρικών Σπουδών, δεν μπορεί να 

επαναλάβει τη χρονιά στο πιο πάνω Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας (Parcours 

Specifique Sante-PASS) στο  οποίο ήδη φοιτά, αλλά μπορεί να μεταπηδήσει 

σε κάποια Σχολή άλλου Πεδίου, η οποία  μπορεί να περιλαμβάνει και μαθήματα 

του Πεδίου της Υγείας (Licence avec une option Acces Sante – L.AS).  

B) Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του σε ένα άλλο 

Επιστημονικό Πεδίο (Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.ά.) στο οποίο να 

περιλαμβάνονται μαθήματα του Πεδίου της Yγείας (Licence avec une option 

Acces Sante- L.AS). Στο τέλος του έτους, αν ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε όλα 

τα μαθήματα του έτους, μπορεί να παρακαθίσει στις εισαγωγικές εξετάσεις στις 

Σχολές Ιατρικών Σπουδών (Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική, 

Φυσιοθεραπεία), για να εισαχθεί στο 2ο  έτος αυτών. Σε περίπτωση που δεν 

επιτύχει στις πιο πάνω εισαγωγικές εξετάσεις, τότε μπορεί να συνεχίσει τις 

σπουδές του στο 2ο  έτος της Σχολής (L.AS) στην οποία ήδη φοιτά. Στη 
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συνέχεια, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να επαναλάβει τις 

εισαγωγικές εξετάσεις για το 2ο  έτος των Σχολών  Ιατρικών Σπουδών στο τέλος 

του 2ου  και στο τέλος του 3ου  έτους της Σχολής (L.AS). Επιπρόσθετα, ο 

φοιτητής που δεν έχει επιτύχει τα μαθήματα του έτους της Σχολής στην οποία 

φοιτά, έχει το δικαίωμα επανάληψης του έτους.   

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης της Γαλλικής 

γλώσσας είναι το επίπεδο B2. Ωστόσο, αρκετά Πανεπιστήμια απαιτούν το C1.  

Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles): Η διαδικασία πρόσβασης σε αυτές είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ο αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί ανά έτος, 

είναι μικρότερος σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.  Απαιτείται η συμπλήρωση 

προπαρασκευαστικού έτους και η επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Μέσω της πλατφόρμας Campus France, https://www.campusfrance.org/fr, οι 

υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα σπουδών. Αφού επιλέξουν 

εκείνο που επιθυμούν  μπορούν να προχωρήσουν με την υποβολή της αίτησής 

τους.  Η αίτηση στα Πανεπιστήμια υποβάλλεται μέσω της ακόλουθης 

πλατφόρμας συνήθως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 

https://www.parcoursup.fr/ 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 

Στα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας δεν απαιτείται η καταβολή 

διδάκτρων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών (Προπτυχιακών 

και Μεταπτυχιακών). Στα Πανεπιστήμια, το κόστος των σπουδών είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό. Για ένα ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα, σε όλα τα επίπεδα), η εγγραφή 

κυμαίνεται από 250-350 Ευρώ, ενώ η εγγραφή στις Grandes Ecoles είναι πιο 

ακριβή (π.χ. στις Δημόσιες Σχολές Μηχανικών τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 

Ευρώ περίπου ανά έτος). 

Η Γαλλική Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και χορηγίες που αφορούν τα 

έξοδα διαμονής, διαβίωσης και εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις διαφέρουν 

ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε υποψηφίου. Υποτροφίες προσφέρονται για 

Προπτυχιακά προγράμματα καθώς επίσης για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές 

σπουδές. 

Αριθμός Υποτροφιών για Προπτυχιακές σπουδές, προσφέρεται ετησίως σε 
άριστους μαθητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι του Β1- DELF, από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, μέσω του Γαλλικού Οργανισμού Campus 
France. Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους: 
http://www.cyscholarships.gov.cy 

https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students 

https://www.campusfrance.org/fr
https://www.parcoursup.fr/
http://www.cyscholarships.gov.cy/
https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students
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ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
 

Τα φοιτητικά έξοδα περιλαμβάνουν εκτός από τα τέλη εγγραφής, τα οποία 

ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 200 έως 400 Ευρώ ετησίως, κάποιες 

υποχρεωτικές ασφάλειες, όπως ασφάλεια υγείας, γύρω στα 200 Ευρώ ετησίως, 

ή ιδιωτική ασφάλεια, γύρω στα 150 Ευρώ ετησίως. Τα καθημερινά έξοδα 

διαβίωσης περιλαμβάνουν, κυρίως τη διατροφή και τη διακίνηση με τα μέσα 

μεταφοράς, για τα οποία οι φοιτητές θα χρειαστούν γύρω στα 300 Ευρώ 

μηνιαίως. Τα έξοδα στέγασης κυμαίνονται από 150 μέχρι 600 Ευρώ μηνιαίως. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές εστίες ή 

να αναζητήσουν διαμέρισμα. Το κόστος διαφέρει ανάλογα με την πόλη και τον 

χώρο διαμονής. Γενικά, ο μηνιαίος προϋπολογισμός για να ζήσει κανείς στη 

Γαλλία υπολογίζεται στα 800 με 1000 Ευρώ μηνιαίως.   

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   
 

Εκτός από τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες, οι υποψήφιοι μπορούν να 

αντλούν πληροφόρηση, τόσο για θέματα σπουδών στη Γαλλία όσο και για 

προγράμματα εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας, στον σύνδεσμο του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Κύπρου,  https://www.ifchypre.org/fr/, καθώς και στις ακόλουθες 

Ιστοσελίδες:  

www.campusfrance.org     www.grece.campusfrance.org 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr        www.cnous.fr 

www.parcoursup.fr     www.qualitefle.fr       www.france.fr 

www.adele.org     www.universcience.fr     www.chypre.francealumni.fr 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές 

ιστοσελίδες για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες. 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών, 8/3/2021 

https://www.ifchypre.org/fr/
http://www.campusfrance.org/
http://www.grece.campusfrance.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.qualitefle.fr/
http://www.france.fr/
http://www.adele.org/
http://www.universcience.fr/
http://www.chypre.francealumni.fr/

