Σςμυωνία-πλαίσιο σςνεπγασίαρ
μεταξύ
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV, ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ BORDEAUX (ΓΑΛΛΙΑ)
θαη
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Βάζεη ηεο ππάξρνπζαο ήδε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ απνβιέπεη
ζηελ πξνζθνξά ελόο θνηλνύ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, ζηελ από θνηλνύ πιαηζίσζε
δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ κε ζπλεπίβιεςε θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ εξεπλώλ ζην πεδίν ηεο δεκνγξαθίαο,
 ν Πξόεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV, θαζεγεηήο θ. Yannick LUNG
αθ’ ελόο,
θαη

 ν Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θαζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο ΓΟΤΡΓΟΤΛΙΑΝΗ
αθ’ εηέξνπ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Άπθπο 1ο.
Η παξνύζα ζπκθσλία απνβιέπεη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηα πεδία ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηεο Οικονομίας θαη ηεο Δημογραφίας.
Άπθπο 2ο
ηελ πξννπηηθή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε επηδηώθνπλ:
α) λα εληζρύζνπλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, ηηο αληαιιαγέο δηδαζθόλησλ-εξεπλεηώλ θαη εξεπλεηώλ
γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο όζν θαη ζε εθείλνπο ηεο έξεπλαο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε ζπκθσλία κε ηηο αληίζηνηρεο ζπληζηώζεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ
ηδξπκάησλ.
β) λα επεμεξγαζηνύλ θνηλά πξνγξάκκαηα έξεπλαο.
γ) λα νξγαλώζνπλ από θνηλνύ επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ζπκπόζηα θαη ζπλαληήζεηο.
δ) λα πξνσζήζνπλ, ζην πιαίζην ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ζηελ θαζεκηά από ηηο δύν ρώξεο, ηε ζπκκεηνρή
ηνπ αλήθνληνο ζην έηεξν ζπκβαιιόκελν Παλεπηζηήκην δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε
καζήκαηα, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή ζπκπόζηα νξγαλσκέλα ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δηκεξνύο
ζπλεξγαζίαο.
ε) λα αιιεινελεκεξώλνληαη εγθαίξσο ζρεηηθά κε ηα ζπλέδξηα, ηηο επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα
ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλνπλ, θαζώο θαη λα αληαιιάζζνπλ ηα ζρεηηθά κε απηέο ηηο εθδειώζεηο πιηθά θαη
δεκνζηεύζεηο.
ζη) λα πξνσζνύλ, ζην πιαίζην ησλ ηζρπόλησλ ζηελ θαζεκηά από ηηο δύν ρώξεο θαλνληζκώλ, ηελ θηλεηηθόηεηα
ησλ θνηηεηώλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ θνηλώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ.

δ) λα γλσζηνπνηνύλ ζην έηεξν ζπκβαιιόκελν κέξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ παηδαγσγηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ
(καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα).
Άπθπο 3ο
Οη δξαζηεξηόηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απαξηζκνύληαη ζην άξζξν 2 ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθώλ
ζπκθσληώλ.
Σα δύν ζπκβαιιόκελα Παλεπηζηήκηα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο πόξσλ θαη επηρνξεγήζεσλ.
Άπθπο 4ο
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ηε ιύζε ηεο, ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε δεζκεύνληαη λα ηεξήζνπλ ερεκύζεηα ζρεηηθά κε ηα νηαζδήπνηε θύζεσο ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαοπιαηζίνπ. Απνθεύγνπλ, ζπλεπώο, λα απνθαιύςνπλ ζε νηνλδήπνηε ηξίην ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο.
Σν θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ελ ιόγσ δέζκεπζεο
ερεκύζεηαο από ην πξνζσπηθό ηνπ ή ηνλ αξκόδην ηνπ πνπ έρεη πξόζβαζε ζε απηά ηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο.
Άπθπο 5ο
Η παξνύζα ζπκθσλία ζπλάπηεηαη γηα κηα δηάξθεηα πέληε εηώλ θαη ζα ηεζεί ζε ηζρύ κε ηελ έλαξμε ηνπ
αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη
ηα δύν ηδξύκαηα.  ε πεξίπησζε αλαλέσζήο ηεο, ζα ππνβιεζεί εθ λένπ ζηηο ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο.
Η παξνύζα ζπκθσλία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα ζηα γαιιηθά θαη ζε ηέζζεξα
(4) πξσηόηππα ζηα ειιεληθά. Οη δύν εθδνρέο ηζρύνπλ εμίζνπ.
Η παξνύζα ζπκθσλία κπνξεί λα θαηαγγειζεί από ην έλα ή ην έηεξν ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεξώληαο κηα
πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο έμη κελώλ, δεδνκέλνπ όηη ε ιύζε ηεο δελ κπνξεί λα επέιζεη πξηλ από ην ηέινο
ελόο αθαδεκατθνύ έηνπο ή πξηλ ην πέξαο ησλ ηξερόλησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο.
Γηα ηηο ελδερόκελεο ηξνπνινγίεο ζηελ παξνύζα ζπκθσλία, δηαηππσκέλεο κε ηε κνξθή πξνζηηζέκελνπ
άξζξνπ, ζα ηεξεζεί κηα δηαδηθαζία ηαπηόζεκε κε ηελ ηεξεζείζα γηα ηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο.
Fait à Pessac
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Διδική ζσμθωνία
ΤΜΒΑΖ ΚΟΗΝΟΤ πηστιοσ
MASTER II : ΠΛΖΘΤΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ
Οι σπογράθονηες:
 -ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV, μέλος ηοσ
Πανεπιζηημίοσ ηοσ BORDEAUX, εκπροζωπούμενο από ηον Πρόεδρό ηοσ
κύριο Yannick LUNG,
και,

 ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ, εκπροζωπούμενο
Πρύηανή ηοσ κ. Κωνζηανηίνο ΓΟΤΡΓΟΤΛΗΑΝΖ

από

ηον

σμθώνηζαν,
βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο 11 Μαΐνπ 2005 πεξί ρνξήγεζεο πηπρίσλ κε δηεζλή ζπλεξγαζία (Γαιιία)
βάζεη ηεο εγθπθιίνπ nν 2011-009 ηεο 11εο Μαηνπ 2011 πεξί ρνξήγεζεο πηπρίσλ κε δηεζλή ζπλεξγαζία
(Γαιιία)
θαη βάζεη ηνπ Ν. 4009/2011 (Διιάδα)
ηα ακόλοσθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Σν Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV, αθ’ελφο, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο αθεηέξνπ ήιζαλ ζε
ζπλελφεζε γηα λα απνλείκνπλ απφ θνηλνχ ην πηπρίν ηνπ Master II: Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο
πξννπηηθέο (εγθξηζέλ γηα πξψηε θνξά ην 2005 θαη ελ ζπλερεία ην 2007 θαη ην 2011, ελψ ε ζεκεξηλή
έγθξηζε ηζρχεη σο ην 2016).
Μηα γξαπηή ζπκθσλία ζπλήθζε αλάκεζα ζηα δπν ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
αθφινπζσλ πεδίσλ δξαζηεξηφηεηαο:
1 – πλεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο: πξνζδηνξηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ
αληαιιαγψλ ζην παηδαγσγηθφ επίπεδν γηα ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
2 – Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ησλ πξνυπνζέζεσλ εγγξαθήο, ηνπ ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ θαη
ηεο ρνξήγεζεο ησλ δηπισκάησλ ησλ νπνίσλ ε δηεχζπλζε αλαιακβάλεηαη απφ θνηλνχ απφ ηα δπν
ζπκβαιιφκελα Ιδξχκαηα
3 – Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απφ ην 2005 θαη εληεχζελ, ην Master II: Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο (θνηλφ δίπισκα)
πξνηείλεηαη ζηνπο γαιιφθσλνπο θνηηεηέο – ζηνρεχνληαο θπξίσο ηνπο πξνεξρνκέλνπο απφ ηηο κεζνγεηαθέο
ρψξεο, -.Σν Master απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ πείξα ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ζην
δίθηπν επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο
πεξηκέηξνπ ηεο Μεζνγείνπ.
Σν Master II «Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο» έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηάξηηζε
ζηειερψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ απφ δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, πνιηηηθνχο θαη
αλαπηπμηαθνχο θνξείο, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεκνγξάθσλ ηθαλψλ:

λα θαηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φπσο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
λα αλαιχνπλ ηελ αλαλέσζε ησλ πιεζπζκψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα γεσγξαθηθά επίπεδα (ρψξα,
πεξηθέξεηα, ΟΣΑ...) κειεηψληαο έλα κεγάιν εχξνο πιεζπζκηαθψλ ζπλφισλ (ηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο ή
κηαο πεξηνρήο, ηνλ πιεζπζκφ κηαο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο, «επαίζζεηεο» πιεζπζκηαθέο νκάδεο...).
λα επεμεξγάδνληαη κε ηελ βνήζεηα εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο, ρσξηθήο θαη ραξηνγξαθηθήο
αλαπαξάζηαζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο εμειίμεηο ησλ νκάδσλ απηψλ θαη, γεληθφηεξα, ηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά ζηαηηζηηθψλ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ.
λα αλαπηχζζνπλ ζελάξηα πξνβιέςεσλ ηφζν κε ηελ ρξήζε πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ
(δεκνγξαθηθέο καθξν-πξνζνκεηψζεηο θαη κηθξν-πξνζνκεηψζεηο.)
Δηδηθφηεξα, νη απνθνηηήζαληεο απφ ην Master , ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απαζρνινχληαη σο :
ππεχζπλνη δεκνγξαθηθψλ κειεηψλ.
ππεχζπλνη ρσξν-δεκνγξαθηθψλ κειεηψλ.
ππεχζπλνη ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ.
ππεχζπλνη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ κειεηψλ.
ππεχζπλνη δεκνγξαθηθψλ πξνβιέςεσλ.
εκπεηξνγλψκνλεο επί ζεκάησλ δεκνγξαθίαο.
εκπεηξνγλψκνλεο επί ζεκάησλ κεζνδνινγίαο εξεπλψλ.
Σν Master II εληάζζεηαη έηζη ζε έλαλ επξχηεξν θχθιν ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε εμεηδίθεπζε ζηα πεδία ηεο
δεκνγξαθίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, θαη ζπκπιεξψλεη ηηο πξνζθεξφκελεο ζπνπδέο πξνηείλνληαο κηα λέα
πξνζέγγηζε πνπ ζπλίζηαηαη βαζηθά ζε ηξία ζηνηρεία:
κηα απνιχησο πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε γχξσ απφ ηα πιεζπζκηαθά δεηήκαηα.
πξνζθπγή ζηα πξφζθαηα θεθηεκέλα ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνγξαθηθψλ πξνβνιψλ
(ηδηαίηεξα γηα ηα πην ρακειά γεσγξαθηθά επίπεδα, πνιπθξαηηθά κνληέια, εηδίθεπζε ζηηο κηθξνπξνζνκνηψζεηο), ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ
πξννπηηθψλ.
κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο (δηαδξαζηηθά εξγαιεία εηδίθεπζεο
ζηελ δεκνγξαθηθή αλάιπζε), ηηο απηφλνκεο κειέηεο πεξίπησζεο (δεκνγξαθηθή αλάιπζε θαη ρσξηθή
νηθνλνκία), ηηο δηαιέμεηο εκπεηξνγλσκφλσλ (δεκνγξαθία, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηξαηεγηθέο
πξννπηηθέο), ηηο νκαδηθέο αζθήζεηο (ζηε ζηξαηεγηθή πξννπηηθή) αιιά θαη ηηο αηνκηθέο αζθήζεηο
(επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απνγξαθήο θαη ρσξηθή δεκνγξαθία, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ρσξηθή αλάιπζε).
ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΝΣΟΝΗΜΟ
Σνλ ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαιάβνπλ:
Δθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV, ν θαζ. Christophe Bergouignan.
Δθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ν θαζ. Βχξσλ Κνηδακάλεο.
ε πεξίπησζε αιιαγήο ζπληνληζηή, ην ίδξπκα πνπ ζα πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ αιιαγή ζα ηελ
θνηλνπνηήζεη ην ηαρχηεξν ζην έηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Οη ππνςεθηφηεηεο εγγξαθήο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε θαζέλα απφ ηα δχν ηδξχκαηα. Θα εμεηάδνληαη απφ
επηηξνπή απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
Απνθαζίζηεθε φηη ζην πξφγξακκα ζα γίλνληαη δεθηνί 5 εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο (ειάρηζην). Σν αλψηαην
φξην, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ππνδνρήο, είλαη 15 θνηηεηέο.
ΑΡΘΡΟ 4- ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ην Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV δηαζθαιίδνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζην Master II «Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο»
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλ. Montesquieu-Bordeaux IV ζην πξψην εμάκελν, ζε απηέο ηνπ Παλ. Θεζζαιίαο
ην δεχηεξν εμάκελν.

Η πξνεηνηκαζία ηνπ Master «Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο» πεξηιακβάλεη 333 ψξεο
δηδαζθαιίαο. Καηαλέκνληαη σο εμήο:
Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV
50% 166 ψξεο
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
50% 167 ψξεο
Η θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο δηδεηαη αλαιπηηθά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ (βι. επηζπλαπηφκελε
καθέηηα). Σα ζθηαζκέλα ζηνηρεία ζην πξφγξακκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ αληηζηνηρνχλ ζηα καζήκαηα πνπ
δίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Παλ. Θεζζαιίαο, ελψ απηά ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ζηα καζήκαηα πνπ
δίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Montesquieu-Bordeaux IV.
Η γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ηα γαιιηθά γηα ην 90% ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, θαη ηα αγγιηθά γηα ην
ππφινηπν 10%.
Οη ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ εγγξαθήο, ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ, ηεο δηαδηθαζίαο
εμεηάζεσλ θαη ρνξήγεζεο ηνπ πηπρίνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ (βι.
επηζπλαπηφκελε καθέηηα).
ΑΡΘΡΟ - ΠΣΤΥΗΟ
ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζην ζην Master II «Πιεζπζκφο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο»
απνλέκεηαη θνηλφ δίπισκα, αθνχ εθπιεξψζνπλ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ απφθηεζή ηνπ απφ
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (βι. ζπλεκκέλε καθεηα)
ΑΡΘΡΟ 5- ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ
Σν Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ζηελ έδξα ηνπ γηα ην πξψην εμάκελν θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ έδξα ηνπ γηα ην δεχηεξν εμάκελν. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, ηα δχν ηδξχκαηα
αλαιακβάλνπλ ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επζχλε. Γεζκεχνληαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ.
Αλαιακβάλνπλ:
ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο,
ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε,
ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ παηδαγσγηθψλ πιηθνχ
ηελ παξνρή πιηθψλ ηεθκεξίσζεο, ηελ αγνξά βηβιίσλ, θαη, ελδερνκέλσο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ.
πκπιεξψλνπλ :
- ηα δειηία παξνπζίαο.
Πξνζθέξνπλ επίζεο:
-αίζνπζεο θαη δπλαηφηεηεο ζηέγαζεο ζε θνηηεηηθή εζηία,
- πξφζβαζε ζηα κέζα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο,
-πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε θαη ζηα αξρεία ηεθκεξίσζεο.
Σν Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο αλαιακβάλνπλ ηελ
παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη επηιέγνπλ ηνπο παξεκβαίλνληεο.
Πξνζδηνξίδνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο:
ηνπο ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο/ζεκηλαξίνπ,
ην πξφγξακκα παξέκβαζεο,
ηα παηδαγσγηθά ζηνηρεία θαη κέζα πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο,
έλαλ παηδαγσγηθφ θάθειν πνπ παξνπζηάδεη ηνπο δηδάζθνληεο θαη πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο, ην
πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ.

ΑΡΘΡΟ 6- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ (Βλ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ)
Γπν απνζηνιέο γηα δηδαζθαιία θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα ERASMUS. Σα καζήκαηα πνπ δίδνληαη
ζην πιαίζην ησλ πεξηφδσλ θηλεηηθφηεηαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux
IV θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δελ ηπγράλνπλ νπδεκηάο εηδηθήο ακνηβήο θαη δελ
ζπλππνινγίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 7- ΛΤΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΓΗΚΗΩΝ
Κάζε αληηδηθία ζρεηηδφκελε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ή πνπ αθνξά ηελ παξνχζα ζχκβαζε, νη αληηδηθίεο
πνπ πξνέξρνληαη απφ, ή αθνξνχλ ηελ εξκελεία ηεο, ηελ αθχξσζή ηεο, ηελ κε εθαξκνγή ηεο ή ηε ιχζε ηεο,
θαζψο θαη νη αληηδηθίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο
ζε λέεο ζπλζήθεο, ζα ιχλνληαη βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο.
Διιείςεη κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ππνβάιινπλ ηελ αληηδηθία ζε κηα δηαηηεηηθή
αξρή ηεο νπνίαο ηα κέιε ζα επηιέγνληαη ηζφηηκα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (έλαο έιιελαο δηαηηεηήο,
έλαο γάιινο δηαηηεηήο).
ΑΡΘΡΟ 8- ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Η παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 θαη γηα πέληε έηε.
Έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, δχλαηαη λα αλαλεσζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηάξθεηα
έγθξηζεο ηνπ πηπρίνπ.
Μπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ ην έλα ή απφ ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο κε ηελ πξνυπφζεζε γξαπηήο
πξνεηδνπνίεζεο πξνζεζκίαο έμη κελψλ. Δμ άιινπ, ε παξνχζα ζπκθσλία ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ζε θάζε θξάηνο λνκνζεζία.
Η παξνχζα ζχκβαζε ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη ηα δχν ζπλεξγαδφκελα
ηδξχκαηα.
Γηα ηηο ελδερφκελεο ηξνπνινγίεο ζην παξφλ θείκελν, απνθαζηζκέλεο βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο, ζα ηεξείηαη
κηα δηαδηθαζία ηαπηφζεκε κε εθείλε πνπ ηεξήζεθε γηα ηε ζχλαςε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο.
Η παξνχζα ζπκθσλία θαη ην νηθνλνκηθφ παξάξηεκά ηεο ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη ζε ηέζζεξα (4)
πξσηφηππα ζηα ειιεληθά θαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα ζηα γαιιηθά. Οη δχν εθδνρέο ηζρχνπλ εμ’ίζνπ.
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Γηα ην Παλεπηζηήκην
Montesquieu-Bordeaux IV
Μέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bordeaux

Γηα ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

M. Yannick LUNG
Πξφεδξνο

Κσλζηαληίλνο ΓΟΤΡΓΟΤΛΙΑΝΗ
Πξχηαλεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
MONTESQUIEU-BORDEAUX IV ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ MASTER
II «ΠΛΗΘΤΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ»

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΝ ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ησλ πεξηόδσλ θηλεηηθόηεηαο από ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δελ
ηπγράλνπλ νπδεκηάο εηδηθήο ακνηβήο θαη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθό εηζηηήξην, βίδα, ηέινο δηακνλήο) ησλ δπν απνζηνιώλ θαιύπηνληαη
από ην πξόγξακκα ERASMUS (κε βάζε ηηο ηηκέο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ πηήζεσλ ηεο Air France).
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΜΟΝΗ
Σα έμνδα δηακνλήο (ζηέγαζε, εζηίαζε) θαιύπηνληαη από ην πξόγξακκα ERASMUS ππνινγηδόκελα ζε
140 επξώ εκεξεζίσο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΔΛΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΦΟΙΣΗΗ
Σα καζήκαηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ζα δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV θαη ηα
καζήκαηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Οη θνηηεηέο ζα θαηαβάιινπλ ηα ηέιε εγγξαθήο θαη ηα έμνδα θνίηεζεο ζην παλεπηζηήκην εγγξαθήο
ηνπο.Σν ύςνο ησλ δηδάθηξσλ ζην Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV θαζνξίδεηαη από ππνπξγηθή
απόθαζε.
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γεδνκέλνπ όηη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο είλαη πεληαεηήο, νη όξνη θηλεηηθόηεηαο
ηζρύνπλ επίζεο γηα κηα δηάξθεηα πέληε εηώλ αξρήο γελνκέλεο από ηελ αθαδεκαηθή ρξνληά 2011-2012.
ΑΡΘΡΟ 6: ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ
Γηα ηηο ελδερόκελεο ηξνπνινγίεο ζην παξόλ θείκελν, απνδεθηέο από ηα δύν κέξε θαη δηαηππσκέλεο κε ηε
κνξθή πξνζηηζέκελνπ άξζξνπ, ζα ηεξείηαη κηα δηαδηθαζία ηαπηόζεκε κε ηελ ηεξεζείζα γηα ηε ζύλαςε
ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο.

Fait à Pessac
Le
/ /2012

Βόινο

Γηα ην Παλεπηζηήκην
Montesquieu-Bordeaux IV
Μέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bordeaux

Γηα ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

M. Yannick LUNG
Πξόεδξνο

Κσλζηαληίλνο ΓΟΤΡΓΟΤΛΙΑΝΗ
Πξύηαλεο

/

/2012

Ειδική ζςμθωνία (Ανηαλλαγή θοιηηηών)
μεηαξύ
ηος ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV
ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΟΤ BORDEAUX
(ΓΑΛΛΙΑ)
και
ηος ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ
(ΕΛΛΑΔΑ)

Βάζεη ηεο εηδηθήο ύκβαζεο γηα ην θνηλό δίπισκα πνπ ππεγξάθε αλάκεζα ζηα δπν ηδξύκαηα γηα ηελ
πινπνηεζε ηνπ ειιελν-γαιιηθνύ πξνγξάκκαηνο Μaster II
«Πιεζπζκόο, Αλάπηπμε ζηξαηεγηθνο
ζρεδηαζκόο»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV, θαζεγεηήο θ. Yannick LUNG, αθ’ελόο
θαη
ν Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θ. Κσλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο, αθ’εηέξνπ,
ΤΜΦΩΝΗΑΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:
ΜΕΡΟ Ι
ηόσοι
Η παξνύζα εηδηθή ζπκθσλία απνβιέπεη λα ζέζεη ηνπο όξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ησλ
εγγεγπαμμένων ζηο Master II «Πληθςζμόρ-Ανάπηςξη- Σηπαηηγικέρ πποοπηικέρ» θνηηεηώλ» ησλ
ζπλεξγαδόκελσλ ηδξπκάησλ.
Σνλ ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαιάβνπλ:
εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Montesquieu-Bordeaux IV o θαζ. Christophe Bergouignan
εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ν θαζ. Βύξσλ Κνηδακάλεο
ε πεξίπησζε αιιαγήο ζπληνληζηή, ην ίδξπκα πνπ ζα πξνβεί ζηελ αιιαγή ζα ηελ θνηλνπνηήζεη ην ηαρύηεξν
ζην έηεξν ζπκβαιιόκελν κέξνο.
ΜΕΡΟ ΙΙ
Όποι ηος ππογπάμμαηορ ανηαλλαγήρ θοιηηηών
Α. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Σν θάζε ίδξπκα δύλαηαη λα θηινμελήζεη από 5 έσο 15 θνηηεηέο αλά αθαδεκατθό έηνο. Σα ζπκβαιιόκελα
κέξε ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο, θαηά έηνο ή θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ κεηερόλησλ ζην πξόγξακκα θνηηεηώλ ηνπ θάζε ηδξύκαηνο.

Β. ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ
Γηα λα κεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο, νη θνηηεηέο νθείινπλ λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ειιελνγαιιηθό πξόγξακκα Master II "Πιεζπζκόο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο».
Γ. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Η επηινγή ησλ κεηερόλησλ ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηώλ ζα γίλεηαη κε ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ δύν
ηδξπκάησλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ νξίδνληαη από ηε δηκεξή ζύκβαζε γηα ηελ
δηνξγάλσζε από θνηλνύ ηνπ Master II: Πιεζπζκόο, Αλάπηπμε, ηξαηεγηθέο πξννπηηθέο. ην πέξαο απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο, ζα εγγξάθνληαη ζηνπο θόιπνπο ηνπ ηδξύκαηνο ππνδνρήο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη από ηελ ελ ιόγσ δηκεξή ζύκβαζε κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο εηδίθεπζεο.
Γ. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ζπλεξγαδόκελν ίδξπκα νξίδεηαη βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα
ζπκβαιιόκελα κέξε. Δίλαη εμάκελε ζε θάζε ίδξπκα (πξώην εμάκελν ζην Παλεπηζηήκην MontesquieuBordeux IV, δεύηεξν εμάκελν ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) θαη ζην πέξαο ηεο νη θνηηεηέο δύλαληαη λα
θαηνρπξώζνπλ ηηο πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο .
Οη κεηέρνληεο ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηέο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ηέινπο
ηνπ εμακήλνπ πνπ νξίδνληαη από ην αθαδεκατθό εκεξνιόγην ηνπ ηδξύκαηνο ππνδνρήο.
Δ. ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δεζκεύνληαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ παλεπηζηεκίνπ:
βνήζεηα γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο παξακνλήο,
βνήζεηα γηα ηα αλαγθαία δηαβήκαηα πξνο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο,
βνήζεηα γηα ηελ αλεύξεζε θαηνηθίαο,
ζπκβνπιέο θαη παηδαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό,
πξόζβαζε ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (βηβιηνζήθεο, πιεξνθνξηθή, εζηίαζε).
Σ. ΣΔΛΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΦΟΙΣΗΗ
Οη θνηηεηέο πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηα ηέιε εγγξαθήο ζην
ίδξπκα πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζα απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή ησλ ελ ιόγσ ηειώλ ζην ίδξπκα
ππνδνρήο.
Καηά ηελ άθημή ηνπο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο, νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ζπκπιεξσκαηηθά έμνδα
θνίηεζεο.
Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ην ζύλνιν ησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο δαπαλώλ.
Οθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο ηζρύνληεο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο θαλνληζκνύο.
Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο, νη θνηηεηέο νθείινπλ λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δεκόζην ή ηδησηηθό νξγαληζκό
θάιπςεο ησλ δαπαλώλ πγείαο, αζηηθήο επζύλεο θαη επαλαπαηξηζκνύ.
Σ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΟΤΓΩΝ
Σα καζήκαηα πνπ ζα δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ζην ίδξπκα ππνδνρήο ζα θαζνξίδνληαη από ηελ ζύμβαζη
ζποςδών θαη ζα αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο ηζρύνπζαο ζε απηό θιίκαθαο βαζκνινγίαο. Σν παλεπηζηήκην
ππνδνρήο νθείιεη λα δηαβηβάζεη έλα πηζηνπνηεηηθό βαζκνινγίαο ζην παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο ηνπ θνηηεηή.
Η αθαδεκατθή αλαγλώξηζε ησλ ζπνπδώλ ζα επηθπξώλεηαη από ην ίδξπκα πξνέιεπζεο.

ΜΕΡΟ ΙΙΙ
Ανανέωζη, λύζη ηηρ παπούζαρ ζςμθωνίαρ, ανηιδικίερ και ηποπολογίερ
Η παξνύζα ζπκθσλία είλαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ άκα ηε ππνγξαθή ηεο από ηα δύν
ζπκβαιιόκελα κέξε αθνύ εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη ηα δύν
ηδξύκαηα. ε πεξίπησζε αλαλέσζήο ηεο, ζα ηεξεζνύλ εθ λένπ νη ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο.
Η παξνύζα ζπκθσλία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζε δύν (2) πξσηόηππα ζηα γαιιηθά θαη ζε δύν (2)
πξσηόηππα ζηα ειιεληθά. Οη δύν εθδνρέο ηζρύνπλ εμ ίζνπ.
Η ζπκθσλία κπνξεί λα θαηαγγειζεί κνλνκεξώο, ηεξώληαο κηα πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο έμη κελώλ,
δεδνκέλνπ όηη ε ιύζε ηεο δελ κπνξεί λα επέιζεη πξηλ ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, νύηε πξηλ ην πέξαο
ησλ ηξερνπζώλ ζπλεξγαζηώλ.
Κάζε αληηδηθία πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα ζπκθσλία, ή ζρεηίδεηαη κε απηήλ, νη αληηδηθίεο πνπ
απνξξένπλ από ηελ εξκελεία ηεο, ηελ αθύξσζή ηεο, ηελ εθαξκνγή ή ηελ ιύζε ηεο, ή ζρεηίδνληαη κε απηέο,
θαζώο θαη νη αληηδηθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζζεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή κε ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ζε λέεο ζπλζήθεο, ζα ιύλνληαη κε ακνηβαία ζπκθσλία.
Γηα ηηο ελδερόκελεο ηξνπνινγίεο ζηελ παξνύζα ζπκθσλία, δηαηππσκέλεο κε ηε κνξθή πξνζηηζέκελνπ
άξζξνπ, ζα ηεξεζεί κηα δηαδηθαζία ηαπηόζεκε κε ηελ ηεξεζείζα γηα ηελ ζύλαςε ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο.

Βόινο

Pessac
Le

/

/2012

/

/2012

Γηα ην Παλεπηζηήκην
Montesquieu-Bordeaux IV
Μέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bordeaux

Γηα ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

M. Yannick LUNG
Πξόεδξνο

Κσλζηαληίλνο ΓΟΤΡΓΟΤΛΙΑΝΗ
Πξύηαλεο

