Conditions d’inscription

Diplôme de fin d’études secondaires (Apolytirion, Baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent)
et bonne maîtrise de la langue française.

La Sorbonne à Athènes pour tous ceux et celles qui ne peuvent étudier à Paris !
Prestige, qualité des études, reconnaissance internationale !

Accueil personnalisé, information et inscription à partir du 3 septembre 2012

Προϋποθέσεις εγγραφής

Το Απολυτήριο και το δίπλωμα γαλλικής γλώσσας (Επίπεδο C) και πολύ καλή γνώση της γαλλικής
γλώσσας.

Η Σορβόννη είναι εδώ για όλους όσους δεν μπορούν να μεταβούν στο Παρίσι!
Κύρος, ποιότητα σπουδών, διεθνής αναγνώριση!

Εξατομικευμένη υποδοχή, πληροφορίες και εγγραφές από τις 3 Σεπτεμβρίου 2012

Επικοινωνία | Contacts :
Mme Paule Rossetto
καθηγήτρια, συντονίστρια | professeur-coordinateur
prossetto@ifa.gr – ✆ 210 33 98 729 / 600

Σίνα 31 | 31, rue Sina - 10680 Αθήνα | Athènes · 210 33 98 600 · www.ifa.gr

GRÈCE

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (PARIS IV)

Licence de Lettres modernes

Vous Êtes titulaire d’un diplome de fin d’études secondaires
et possédez une solide connaissance de la langue française ?

Είστε κάτοχος απολυτηρίου και κατέχετε
τη γαλλική γλώσσα;

Vous souhaitez entreprendre des études de lettres ?

Θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές φιλολογίας;

Vous Êtes enseignant de français ?

Διδάσκετε γαλλικά;

Devenez étudiant d’une des plus prestigieuses universités françaises en préparant à
Athènes la licence de lettres modernes de la Sorbonne. Cette formation initiale permet
d’une part d’approfondir la connaissance de la langue et de la littérature françaises,
d’autre part d’acquérir en trois ans les compétences requises pour poursuivre en
Master - en France ou à distance - vers les carrières de l’enseignement, de la gestion
culturelle, de l’édition, de l’audiovisuel, du journalisme et de la traduction.

Σπουδάστε σ’ένα από τα πιο γνωστά γαλλικά πανεπιστήμια, ξεκινώντας τον πρώτο
κύκλο σπουδών γαλλικής φιλολογίας της Σορβόννης στην Αθήνα. Η εκπαίδευση αυτή
σας επιτρέπει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας στη γαλλική γλώσσα και τη λογοτεχνία,
ενώ παράλληλα αποκτάτε μέσα σε τρία χρόνια τις δεξιότητες που απαιτούνται για ένα
Master - στη Γαλλία ή εξ’αποστάσεως - για καριέρα στον εκπαιδευτικό χώρο, στην
πολιτιστική διαχείριση, στο χώρο των εκδόσεων, των οπτικοακουστικών μέσων, της
δημοσιογραφίας και της μετάφρασης.

Contenu

Περιεχόμενα

 Littérature française du Moyen Age au XXIe siècle
 Littérature comparée
 Grammaire et stylistique françaises
 Histoire de la langue de ses origines latines à la variété de ses formes contemporaines
 Culture générale, histoire des idées
 Traduction littéraire
 Littérature grecque moderne

Diplôme de l’État français, délivré sous le sceau de l’Université Paris-Sorbonne
Enseignants habilités ou mandatés par l’université Paris-Sorbonne
Inscription donnant droit au statut d’étudiant de l’université Paris-Sorbonne

Calendrier

inscription : septembre
2 semestres de 13 semaines
• début octobre 2012 - fin janvier 2013
• début février 2013 - fin mai 2013
Examens : fin janvier et début juin - rattrapage en septembre

 Γαλλική λογοτεχνία από τον Μεσαίωνα έως τον 21ο αιώνα
 Συγκριτική λογοτεχνία
 Γαλλική γραμματική και στυλιστική
 Ιστορία της γλώσσας από την λατινική της καταγωγή έως την ποικιλία
της σύγχρονης μορφής της
 Πολιτισμός, ιστορία των ιδεών
 Λογοτεχνική μετάφραση
 Σύγχρονη Ελληνική λογοτεχνία

Δίπλωμα γαλλικού κράτους, που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
Εξουσιοδοτημένοι καθηγητές από το Πανεπιστημίο της Σορβόννης
Εγγραφή που σας εξασφαλίζει καθεστώς φοιτητή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Ημερολόγιο

Εγγραφή: Σεπτέμβριος
2 εξάμηνα 13 εβδομάδων
• Οκτώβριος 2012 - Ιανουάριος 2013
• Φεβρουάριος 2013 - Μάιος 2013
Εξετάσεις: Τέλος Ιανουαρίου και αρχές Ιουνίου – Επαναληπτικές εξετάσεις: Σεπτέμβριος

