
   

ΘΕΜΑ:  Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online  
σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας 

Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-
Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που 
αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα:  

1. Υποτροφίες με σκοπό την τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ( 15 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2022)

2. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο 
Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain  ( 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022)

3. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο 
Πανεπιστήμιο της Λιέγης ( 01 έως 12 Αυγούστου 2022)

4. Υποτροφίες που αφορούν εξειδίκευση στην ορολογία του τομέα των Διεθνών 
Σχέσεων για διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο 
εργασίας σχετίζεται με το θέμα στο Πανεπιστήμιο της Mons ( 04 Ιουλίου έως 16 
Ιουλίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 στην ακόλουθη 
διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας: 
foitmer.yp@minedu.gov.gr  

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

-----
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα:  http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Tμήμα Δ΄ Φ. Θεμάτων & Υποτροφιών
Τηλέφωνο:   210 344 2321

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 14 -04-2022
Αρ. Πρωτ:   43807 /Z1

ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄
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FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°11  
 

UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess  
 
 

 Dénomination : cours de vacances 
 

 Plateforme virtuelle : Microsoft Teams 
 

 Date des cours : du vendredi 15 juillet au vendredi 5 août 2022 
 

 Programme : perfectionnement en langue et littérature françaises, découverte de la culture et du 
patrimoine belge francophone. 

 

 Profil des candidats : étudiants ayant au minimum une bonne connaissance du français équivalant au 
niveau A1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR) qui correspond à écouter, lire et s’exprimer 
avec des mots familiers, des expressions très courantes au sujet de soi-même et de sa famille 
 

Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

Contact à l'Université Libre de Bruxelles 

Tél. : 00.32.(0)2.650.24.47 
Courrier électronique : cvulb@ulb.be 
Site internet : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances  

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’ULB : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances  

 

mailto:cvulb@ulb.be
https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances
mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°22  
 

UUnniivveerrssiittéé  CCaatthhoolliiqquuee  ddee  LLoouuvvaaiinn  
 
 
 

 Dénomination : stage international d'été en didactique du FLE 
 

 Plateforme virtuelle : Microsoft Teams 
 

 Date des cours : du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2022 
 

 Programme : programme de formation organisé sous forme de modules. Les participants sont invités à 
choisir 5 modules différents parmi les vingt-six proposés. Le programme complet comprend des 
rendez-vous synchrones avec les formateurs et les membres d’un même groupe, du travail en 
autonomie sur une plateforme de formation, ainsi que des conférences plénières pour tous. 

 

 Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère ou seconde et une connaissance 
du français équivalant au niveau B2 selon le CECR 

 
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 

 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

 

Contact à l'Université Catholique de Louvain 

Tél. : 00.32.(0)10.47.48.89 
Courrier électronique : cedefles@uclouvain.be 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’UCL : www.uclouvain.be/stage-fle  

 

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
http://www.uclouvain.be/stage-fle


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°33  
 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLiièèggee  
 
 
 

 Dénomination : stage pour (futurs) professeurs de français langue étrangère (FLE) 
 

 Plateforme virtuelle : ZOOM 
 

 Date des cours : Du lundi 1er au vendredi 12 août 2022 
 

 Programme : didactique du français langue étrangère  
 

 Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère et une connaissance du français 
équivalant au niveau C1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR) 
 

Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 
 

Contact à l'Université de Liège 

Tél. : 00.32.(0)4.366.57.59 
Courrier électronique : islvfr@uliege.be 
 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER   
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 

2.  Informations spécifiques sur le stage d’été ULiège :  
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571888/fr/islv-l-universite-d-ete  

 

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571888/fr/islv-l-universite-d-ete


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°44  
 
 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnss  
 
 

 Dénomination : stage de français des relations internationales 
 

 Dates des cours : du lundi 4 au samedi 16 juillet 2022 
 

 Programme: stage de français de spécialité en relations internationales ; perfectionnement de la 
compétence de communication – orale et écrite – dans un contexte d'échanges internationaux ; 
familiarisation avec la langue politique, administrative et économique. 

 

D’une durée de 80h, le stage comprend les modules suivants : écrit de spécialité, oral de spécialité, 
simulation d’une conférence internationale, conférences sur des questions internationales, décou-
vertes d’institutions internationales. 

 

 Profil des candidats : diplomates ou fonctionnaires ayant à traiter des dossiers dans le domaine des 
relations  internationales. Une bonne connaissance de la langue française est demandée : 
- Expression orale : B1 
- Compréhension orale : B1 
- Expression écrite : A2 
- Compréhension écrite : B2 

 
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage.   
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

Contact à l’Umons 

Courrier électronique : cfe@umons.ac.be 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 

 
1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 

2. Informations sur le stage sur le site de l’Université de Mons : cfe@umons.ac.be   

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
mailto:cfe@umons.ac.be
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Anastasia Terzopoulou

From: Δήμητρα Χωραφά <dchorafa@minedu.gov.gr>
Sent: Thursday, April 14, 2022 3:04 PM
To: rector@uoa.gr; rector@mail.ntua.gr; boudouvis@ntua.gr; rector@auth.gr; rector-

secretary@auth.gr; rector@aueb.gr; bouranto@aueb.gr; r@aua.gr; 
rectorate@asfa.gr; rector@panteion.gr; rector@unipi.gr; prytan@uom.edu.gr; 
protocollo@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; rectorate@upatras.gr; prytania@uoi.gr; 
talbanis@uoi.gr; rector@duth.gr; secretary@rector.uoc.gr; rector@uoc.gr; 
kontak@med.uoc.gr; rector@central.tuc.gr; rectorate@aegean.gr; 
prytan@aegean.gr; rector@ionio.gr; prytanis@uth.gr; zmamur@uth.gr; 
rector@hua.gr; mara@hua.gr; kmas@uop.gr; rectorate@uop.gr; prytanis@puas.gr; 
rector@uniwa.gr; rector@uowm.gr; theodoul@uowm.gr; Chair's Office; 
rector@hmu.gr; rector_office@hmu.gr; rector_office@staff.teicrete.gr; 
president@aspete.gr; info@aeaa.gr; secretary@aeath.gr; contact@aeavellas.gr; 
gkon@aeahk.gr; info@aeahk.gr; president@eap.gr; careers@asfa.gr

Subject: Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online  
σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας 

Attachments: 1.ULB.2022 (003).pdf; 2.UCL.2022 (003).pdf; 3.ULG.2022.pdf; 4.UMONS.2022doc 
(003).pdf; Formulaire de candidature bourses d'été 2022 (003).doc; ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
ΒΕΛΓΙΟΥ.pdf; ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΕΛΓΙΟΥ.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα  σχετικά με «Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-
Bruxelles International του Βελγίου για online  σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας» 
   
  
Με εκτίμηση 
  
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
  
τηλ: 210-344 2321   
  
  
  


