
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Φεστιβάλ Ιστορίας της Τέχνης/Festival de l’histoire de l’art 

Φονταινεμπλώ/Fontainebleau, 1-3 Ιουνίου 2018 

 

 

Διεθνείς συναντήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων 

στην Ιστορία της τέχνης 

http://festivaldelhistoiredelart.com/festival/edition-2018-reve-grece/participez-au-

festival/appel-a-participation-rencontres-internationales-detudiants-avances-en-

histoire-de-lart-appel-a-venir/ 

 

Το Φεστιβάλ Ιστορίας της Τέχνης (ΦΙΤ), για έκτη συνεχόμενη χρονιά, προτείνει τις 

Διεθνείς συναντήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην  

Ιστορία της Τέχνης. Προσφέρει δηλαδή στους φοιτητές που θα επιλεγούν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σύνολο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 

Ιστορίας της Τέχνης και να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τις συναντήσεις τους με 

κάποιους από τους εισηγητές/ομιλητές του. Το ΦΙΤ θα φιλοξενήσει μια ομάδα 

Γάλλων φοιτητών, μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, μια ομάδα φοιτητών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μια ομάδα Αμερικανών φοιτητών. Πέραν της 

ελεύθερης συμμετοχής στις διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, προβολές ή 

τις προγραμματισμένες αναγνώσεις, το ΦΙΤ προτείνει στους φοιτητές να 

συμμετάσχουν το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, σε πρόγευμα εργασίας με τους 

εισηγητές/ομιλητές του Φεστιβάλ γύρω από τις προβληματικές και τις μεθοδολογίες 

της ιστορίας της τέχνης. Επιδιώκεται έτσι, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έρευνα 

ή, μέσα από αναφορές των εισηγητών/ομιλητών στο επάγγελμα και την καριέρα τους, 

να ενημερωθούν σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές που τους προσφέρονται. 

 

Το ΦΙΤ αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα διαμονής των φοιτητών από την Πέμπτη 

31 Μαΐου έως την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018. Επίσης προσφέρει το ποσό των 80Ε 

στους Γάλλους φοιτητές που δεν κατάγονται από την Ιλ ντε Φρανς και το ποσό των 

140Ε για τους Ευρωπαίους φοιτητές. Οι αιτήσεις με το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία 

κατοικίας καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψηφίων, συνοδευόμενες από 

ένα βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τα κίνητρα για 

τη συμμετοχή τους στο ΦΙΤ, θα πρέπει να αποσταλούν πριν από την Παρασκευή 16 

Φεβρουαρίου 2018 στην ακόλουθη διεύθυνση: festivaldelhistoiredelart@inha.fr 

Ευπρόσδεκτη είναι η Συστατική Επιστολή από Καθηγητή. Είναι επιθυμητό επίσης οι 

υποψήφιοι να γνωρίζουν γαλλικά. 

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και 

τα κίνητρά τους. Η εγγύτητα των ερευνών τους σε σχέση με το θέμα της χρονιάς 

«Όνειρο» ή με την προσκεκλημένη χώρα, την Ελλάδα, θα ληφθεί υπόψη κατά τη 

διαδικασία επιλογής. 

 


