Υπηρεσιακό πληροφοριακό σημείωμα προς τους Έλληνες υποψηφίους για τους Διεθνείς
κύκλους σπουδών της ΕΝΑ και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (IRA)
- Oργάνωση της διαδικασίας προεπιλογής από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα:
10/12/2012-18/01/2013
Υπενθύμιση :
Οι Διεθνείς κύκλοι σπουδών μεγάλης διάρκειας που προτείνονται από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (IRA) απευθύνονται
σε υποψηφίους, οι οποίοι έχουν άριστο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα γαλλόφωνοι δημόσιοι υπάλληλοι ή
δημόσιοι λειτουργοί. Κατ’εξαίρεση, η ΕΝΑ μπορεί να δεχθεί στον μεγάλης διάρκειας κύκλο
σπουδών, ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων που δεν έχουν ακόμη εισέλθει στον
επαγγελματικό στίβο και προορίζονται για μια σταδιοδρομία σε δημόσια υπηρεσία προς
όφελος της χώρας προέλευσής τους.
Οι ανταλλαγές εμπειριών με τους υψηλά ιστάμενους δημοσίους υπαλλήλους διαφόρων
εθνικοτήτων, οι εμπειρίες ομαδικών εργασιών, διαπραγματεύσεων και εκπαίδευσης στις
επικοινωνιακές προσεγγίσεις, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και οι διάφορες προτεινόμενες
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στην ΕΝΑ ή στα IRA συντελούν
στην ανάπτυξη των διευθυντικών ικανοτήτων των φοιτητών, γαλλόφωνων δημοσίων
υπαλλήλων και/ή δημοσίων λειτουργών, και τους προσφέρουν καινούργιους
επαγγελματικούς ορίζοντες με την επιστροφή τους στην χώρα προέλευσής τους.
Παρουσίαση των Διεθνών κύκλων σπουδών μεγάλης διάρκειας
Κύκλοι
σπουδών
Διεθνής κύκλος
σπουδών
μεγάλης
διάρκειας
CIL (ENA)

Διάρκεια
16 μήνες
Αρχική περίοδος : 1
μήνας

15 μήνες φοίτησης με
τους Γάλλους
φοιτητές (πρακτική
εξάσκηση + σπουδές)
Προαιρετικά 2 μήνες
για την σύνταξη και
την υποστήριξη
διπλωματικής
εργασίας

Ημερολόγιο
Δεκέμβριος
2013Ιανουάριος 2014

Ιανουάριος 2014
- Μάρτιος 2015
Απρίλιος-Μαίος
2015

Χαρακτηριστικά
Για τους νέους αλλοδαπούς
δημοσίους υπαλλήλους ή
εξαιρετικά, για αλλοδαπούς
οι οποίοι δεν έχουν ακόμη
προσχωρήσει στον
επαγγελματικό βίο και
προορίζονται για μία
σταδιοδρομία στο δημόσιο
τομέα προς όφελος της χώρας
προέλευσής τους.
Κοινή περίοδος φοίτηση με
την αρχική κατάρτιση των
Γάλλων φοιτητών (15 μήνες)

Διεθνής κύκλος
Εξειδίκευσης
CIP (ENA)

8 μήνες
Αρχική περίοδος : 3
μήνες

Διεθνής κύκλος
Περιφερειακών
Ινστιτούτων
Διοίκησης IRA
CilIRA

8 μήνες

Για έμπειρους αλλοδαπούς
δημοσίους υπαλλήλους

Δεκέμβριος
2013Φεβρουάριος
2014
5 μήνες φοίτησης με τους ΜάρτιοςΚοινή περίοδος φοίτησης με
Γάλλους φοιτητές
Ιούλιος 2014 τους Γάλλους δημοσίους
(πρακτικές εξασκήσεις +
υπαλλήλους του Ανώτατου
σπουδές) σύνταξη και
κύκλου σπουδών
υποστήριξη
Εξειδίκευσης Διοικητικού
διπλωματικής εργασίας
προσωπικού σε διαρκή
συμπεριλαμβανομένων
επιμόρφωση (5 μήνες)

Αρχική περίοδος : 6
μήνες
Περίοδος τελειοποίησης :
2 μήνες

Σεπτέμβριος
2013Απρίλιος
2014

Για νέους ή έμπειρους,
αλλοδαπούς δημοσίους
υπαλλήλους
Κοινή περίοδος σπουδών με
τους Γάλλους δημοσίους
υπαλλήλους και ακολούθους
καθώς τους επιτυχόντες στις
εισαγωγικές εξετάσεις στα
IRA σε πρακτική άσκηση (8
μήνες)

Από την ΕΝΑ προτείνονται δύο κύκλοι κατάρτισης μεγάλης διάρκειας : O Διεθνής μεγάλης
διάρκειας κύκλος σπουδών (CIL), και ο Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης (CIP)
Ο Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών (CIL)
Ο Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών είναι διάρκειας 16 μηνών (+2 μηνών
προαιρετικών για την προετοιμασία ενός μεταπτυχιακού), απευθύνεται σε νέους
γαλλόφωνους δημοσίους υπαλλήλους ή αλλοδαπούς δημοσίους λειτουργούς, και σε
ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, σε φοιτητές οι οποίοι προορίζονται για
δημόσιο λειτούργημα στην χώρα προέλευσής τους. Αυτός ο Διεθνής μεγάλης
διάρκειας κύκλος σπουδών επιτρέπει να επωφεληθούν της ίδιας κατάρτισης με τους
γάλλους φοιτητές της ΕΝΑ οι οποίοι προέρχονται από τρεις διαγωνισμούς και κυρίως
από δύο πρακτικές ασκήσεις, η μία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, η άλλη στα
περιφερειακά ζητήματα.
Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός
Μεταπτυχιακού διπλώματος επαγγελματικής κατεύθυνσης, είτε στην « Επικοινωνία
των δημοσίων θεσμών» διοργανωμένο από κοινού με το Πανεπιστήμιο Paris IVCelsa, είτε στην «Γενική Δημόσια Διοίκηση» διοργανωμένο από κοινού με το
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
Ο Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης (CIP)
Ο Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης διάρκειας 8 μηνών επιτρέπει στους έμπειρους, υψηλά
ιστάμενους δημοσίους υπαλλήλους, να εξοικειωθούν με όλες τις πτυχές της δημόσιας
διαχείρισης στη Γαλλία και την Ευρώπη. Ενθαρρύνει τις συγκριτικές προσεγγίσεις
χάρις στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια μιας κοινής
περιόδου σπουδών, διάρκειας 5 μηνών, μαζί με γάλλους φοιτητές του ανώτατου
κύκλου εξειδίκευσης διοικητών. Αυτός ο κύκλος σπουδών περιέχει δύο κατευθύνσεις
« Διεθνείς Σχέσεις» και «Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ». Αυτή η κατάρτιση

μπορεί να καταλήξει στην υποστήριξη μιας διπλωματικής εργασίας Μεταπτυχιακού
διπλώματος επαγγελματικής κατεύθυνσης, διοργανωμένου από κοινού με το
Πανεπιστήμιο Paris 1 ή το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, σύμφωνα με την
κατεύθυνση που έχει επιλεγεί.
Διεθνής κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης
Διάρκειας 8 μηνών, ο Διεθνής κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (CiIRA)
μοιράζεται τους ίδιους παιδαγωγικούς στόχους με αυτούς της αρχικής κατάρτισης που
χορηγείται στους γάλλους ακολούθους που πραγματοποιούν την πρακτικής τους άσκηση,
επιτυχόντες ενός διαγωνισμού πρόσβασης στα περιφερειακά ινστιτούτα διοίκησης
καταλήγοντας στην άσκηση καθηκόντων και υπευθυνοτήτων στελεχών της διοίκησης σε
διοικήσεις, σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Αυτό το παιδαγωγικό περιεχόμενο
εναλλάσσει διδασκαλίες εντός των ινστιτούτων και επαγγελματική εμπειρία (πρακτική
άσκηση σε διοίκηση).

Διαδικασία προεπιλογής από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα (10/12/201218/01/2013) :
10/12/2012 : έναρξη της διαδικασίας προεπιλογής: κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους
υποψηφίους του φακέλου υποψηφιότητας προς συμπλήρωση και των ενημερωτικών
φυλλαδίων και προετοιμασίας.
Οι υποψήφιοι έχουν έως τις 18 Ιανουαρίου 2013 να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς
τους, και τα συνημμένα έγγραφα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπ’όψιν του κου.Siegfried
Martin-Diaz, Σίνα 31, 10680 Αθήνα.
18/01/2013 : καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας
Εβδομάδα της 21ης Ιανουαρίου 2013: Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, θα καλέσει
τους υποψηφίους των οποίων ο φάκελος έχει επιλεγεί για να περάσουν μία συνέντευξη
προεπιλογής. Η Πρεσβεία δεν θα επιλέξει παρά μόνον τους υποψηφίους που διακατέχονται
από μία αποδεδειγμένη ευσυνειδησία του δημόσιου τομέα, βεβαιωμένες γνώσεις των
γαλλικών και ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και των θεσμών της χώρας προέλευσής τους και
για τις οποίες η φοίτησή τους στην ΕΝΑ ή σε ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Διοίκησης πρέπει
να εντάσσεται στα επαγγελματικά τους σχέδια.
Η συνέντευξη έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει εάν ο υποψήφιος έχει τις πνευματικές
ικανότητες και τα προσωπικά προσόντα που θα του επιτρέψουν να παρακολουθήσει με
όφελος τον ή τους κύκλους στους οποίους έθεσε υποψηφιότητα και να ασκήσει εν συνεχεία
στο δημόσιο τομέα σε θέση υπευθυνότητας. Οι ερωτήσεις της επιτροπής θα αφορούν στις
γνώσεις του, την εμπειρία του, τα επαγγελματικά του σχέδια.
Εβδομάδα της 28ης Ιανουαρίου 2013 : Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα θα καλέσει
τους υποψηφίους οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία την συνέντευξη προεπιλογής για να δώσουν
3 γραπτές εξετάσεις. Οι τρεις γραπτές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους
υποψηφίους που έχουν περάσει με επιτυχία την συνέντευξη προεπιλογής. Οι εξετάσεις
γίνονται σε μία μόνο ημέρα, για μια διάρκεια 4 ωρών. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να
έχουν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο.
- Εξέταση γραπτής έκφρασης

Σκοπός: επιβεβαίωση ότι ό υποψήφιος είναι σε θέση να παρακολουθήσει πλήρως τα
μαθήματα στην ΕΝΑ.
Διάρκεια : 1 ώρα
- Εξέταση σε έκθεση ιδεών και γνώσεων
Σκοπός : αξιολόγηση των βασικών γνώσεων με μια σειρά ερωτήσεων ζητώντας
συγκεκριμένες απαντήσεις και ικανότητες σκέψης, λογικής, επιχειρηματολογίας με τη
σύνταξη μιας έκθεσης ιδεών πάνω σε μια ερώτηση επιλογής.
Διάρκεια : 2 ώρες
- Εξέταση ειδίκευσης
Εξέταση εξειδικευμένων γνώσεων στην επιλογή του υποψηφίου στα θέματα « Διεθνείς
Σχέσεις» ή στη « Διοίκηση και δημόσιο μάνατζμεντ»
Σκοπός : αξιολόγηση των γνώσεων στον τομέα ειδίκευσης του υποψηφίου με απαντήσεις
πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις που απαιτούν την σύνταξη μίας σύντομης έκθεσης.
Διάρκεια : 1 ώρα

