
Η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι εντεταλμένη τόσο από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας όσο και από το 
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης για τη δια βίου επιμόρφωση των εξεταστών. Ως εκ τούτου προγράμματα, τόσο 
στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, προτείνονται σε όλους τους καθηγητές οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο 
πανεπιστημιακό δίπλωμα Γαλλικής Φιλολογίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής και τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στο 
χώρο της εκπαίδευσης.
Οι καθηγητές-εξεταστές παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια και παρακάθηνται σε δοκιμασίες αξιολό-
γησης ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα του εξεταστού.
 
Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι πενταετής και ακολούθως επαναλάμβανονται τα σεμινάρια ώστε να είναι 
οι εξεταστές πάντοτε ενήμεροι των νέων μεθόδων αξιολόγησης καθώς και των διπλωμάτων. 
Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής διαφοράς που καθιστά το σύστημα μας διαφανές και 
αξιόπιστο.

Για περαιτέρω πληροφορίες: cspiliopoulou@ifa.gr 
    και στο διαδίκτυο www.ifa.gr/examens

Β- ΜΈΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΈΊΟΥ:
Αποστέλλετε επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τρα-
πέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού: IBAN : GR56 0110 0800 0000 0804 8079 100. Θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο)
* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα λατινικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή 
στο διαβατήριο σας.

Καταβάλλετε για: 1- Πανεπιστημιακό δίπλωμα: 20€
  2- Απολυτήριο:15€
  3- Αναλυτική βαθμολογία: 26€
  4- Βαθμολογία ανά σχολικό έτος:15€
  5- Βεβαιώσεις / Συστατικές επιστολές: 20€

  Επίδοση: 7 εργάσιμες ημέρες 

Α | ΜΈΤΑΦΡΑΣΈΊΣ / ΈΠΊΚΥΡΩΣΈΊΣ ΔΊΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
DELF-DALF-SORBONNE :

Α- ΣΤΟ ΓΑΛΛΊΚΟ ΊΝΣΤΊΤΟΥΤΟ:
Καταθέτετε μια φωτοτυπία του διπλώματος στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώ-
νετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

Β- ΜΈΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΈΊΟΥ:
Αποστέλλετε μια φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης 
(Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού: IBAN : GR56 0110 0800 0000 0804 8079 100. Θα πρέπει υποχρεωτικά 
να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο)

1 | Μεταφράσεις διπλωμάτων: 20€ για τρία πρωτότυπα
    Πέραν των τριών αντιτύπων, 1€ ανά αντίγραφο.
    Επίδοση : 2 εργάσιμες ημέρες

2 | Έπικυρωμένο αντίγραφο:  1 αντίγραφο = 4€
    3 αντίγραφα = 10€
    Πέραν των τριών αντιγράφων = 1€ ανά αντίγραφο
    Επίδοση: αυθημερόν

Οι φωτοτυπίες γίνονται από μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους σας.

Β | ΜΈΤΑΦΡΑΣΈΊΣ ΔΊΠΛΩΜΑΤΩΝ / ΒΈΒΑΊΩΣΈΩΝ / ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΑ ΓΊΑ ΈΓΓΡΑΦΉ ΣΈ 
ΓΑΛΛΟΦΩΝΑ ΠΑΝΈΠΊΣΤΉΜΊΑ (ΈΛΛΉΝΊΚΑ-ΓΑΛΛΊΚΑ) Ή ΓΑΛΛΊΚΑ-ΈΛΛΉΝΊΚΑ ΓΊΑ ΤΊΣ 
ΈΛΛΉΝΊΚΈΣ ΥΠΉΡΈΣΊΈΣ.

Α- ΣΤΟ ΓΑΛΛΊΚΟ ΊΝΣΤΊΤΟΥΤΟ:
Καταθέτετε μια επικυρωμένη φωτοτυπία των εγγράφων στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου 
και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
SORBONNE B1 | B2 | C1 | C2 | C3  

  



ΠΑΝΈΠΊΣΤΉΜΊΟ ΠΑΡΊΣΊΩΝ ΣΟΡΒΟΝΝΉ - ΠΑΡΊΣΊ IV

ΊΣΤΟΡΊΑ ΚΑΊ ΝΟΜΟΘΈΣΊΑ

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του ως άνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα 
από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις επί της Γαλλικής γλώσσας, της Γαλλικής 
λογοτεχνίας και του Γαλλικού πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από 
το 1961 να εκδίδει τρία διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον 
Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής-Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω 
Πανεπιστημίου.

Τα πέντε επίπεδα έχουν ως εξής:

• ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1
Για την προετοιμασία του διπλώματος αυτού ο υποψήφιος απαιτείται να έχει παρακολουθήσει μαθήματα 350-
400 ωρών / Διάρκεια γραπτών εξετάσεων με ακουστική δοκιμασία: 2 ώρες και 15 λεπτά

• ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2
Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία προτού παρακαθίσει στις 
εξετάσεις.
Διάρκεια γραπτών εξετάσεων με ακουστική δοκιμασία: 3 ώρες

• ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ | SORBONNE C1
Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες 
αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.
- Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν 
για πτυχιακές - μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
Διάρκεια γραπτών εξετάσεων: SORBONNE C1 littérature = 2 ώρες 
                                                   SORBONNE C1 = 4 ώρες και 30 λεπτά

• ΔΊΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ | SORBONNE C2
Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία–Ευρωπαïκή Ενωση)
- Παρέχει τη δυνάτοτητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακο-
λουθήσει ανώτερες σπουδές.
- Παρέχει το δικαίωμα απ’ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C3
Διάρκεια γραπτών εξετάσεων: 5 ώρες και 30 λεπτά

• ΑΝΩΤΈΡΟ ΔΊΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΊΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | SORBONNE C3
Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalauréat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 

4 | ΔΊΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ |  
SORBONNE C2

Μόνο για κατόχους SORBONNE C1 ή DALF C1

 Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
 - Έλεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους .........................................................................................../ 10
 Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράσης από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 
300 λέξεων. ............................................................................................................................................................................/ 10

 Μετάφραση | Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα .............../ 5
καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα 
οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών. ................./ 5

 Λογοτεχνία | Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφήν εκθέσεως ιδεών (composition fran-
çaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο 
χρόνια. .............................................................................................................................................................................../ 20

 Προφορικές εξετάσεις:
 Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα .................................................................................................../ 25
 Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή exposé του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή 
ηλεκτρονικό τύπο ......................................................................../ 25

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 στο σύνολο γραπτών και προ- 
φορικών εξετάσεων με την προϋπόθεση η βαθμολογία να μην είναι κατώτερη των 10 / 50 στα γραπτά ή προφορικά 
ανεξαρτήτως του μέσου όρου.

Διάρκεια : 5 ώρες και 30 λεπτά

5 | ΔΊΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ |  
SORBONNE C3

 Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
      Περίληψη ......................../10  (διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά)
      Μετάφραση .............../20  (διάρκεια: 3 ώρες)  - Κείμενο από Γαλλικά στη μητρική γλώσσα ......................../10

              - Κείμενο από μητρική γλώσσα στα Γαλλικά ......................../10
 Έκθεση ιδεών ή λογοτεχνική ανάλυση .............../20 (διάρκεια: 4 ώρες)
Θέμα βασισμένο στο πρόγραμμα του έτους.
Στη διόρθωση λαμβάνονται υπ’όψιν:  - άνεση και σωστή γνώση και χρήση της γλώσσας
     - οργάνωση (πλάνο, δομή, λογική)
     - ανάπτυξη με παραδείγματα

 Προφορικές εξετάσεις:
 Ιστορία ............................................................................................................................../8
 Λογοτεχνική ανάλυση  .............................................................../10
 Γλωσσολογικές δεξιότητες .........................................../12

Ή βαθμολογία με 0 σε ένα μέρος συνεπάγεται απόρριψη του υποψηφίου.
Βαθμός επιτυχίας στα γραπτά  25/50 και συνολικός 40/80
Δικαίωμα στην προφορική εξέταση 2 φορές εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. 

Προετοιμασία 30 λεπτά | Διάρκεια 45 λεπτά

ΠΊΝΑΚΈΣ ΔΊΑΒΑΘΜΊΣΈΩΝ ΔΊΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΈΥΡΩΠΑÏΚΟ 
ΠΛΑΊΣΊΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C2 C1 B2 B1 A2 A1

ΑΣΈΠ
A 

Άριστη 
Γνώση

A
Άριστη 
Γνώση

B
Πολή Καλή 

Γνώση

Γ
Καλή 

Γνώση

Δ
Μέτρια 
Γνώση

ΈΞΈΤΑΣΈΊΣ
SORBONNE

Paris-
Sorbonne

C3

Paris-
Sorbonne

C2

Paris-
Sorbonne

C1

Paris-
Sorbonne

B2

Paris-
Sorbonne

B1

εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2.
Διάρκεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων: 10 ώρες και 45 λεπτά

Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας 
όπως αυτές του α’ έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD). Ο κάτοχος έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία 1ου και 
2ου  εξαμήνου της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.

1 | ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1

 Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:
 Κατανόηση απλού λογοτεχνικού κειμένου και έκθεση .............................................../ 25
 Γλωσσικές ασκήσεις ..................................................................................................................................................................................../ 25
 Προφορική κατανόηση κειμένου και φωνολογικών ασκήσεων............./ 25
 Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας/κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση  / 25

Επιτυχών 50 / 100 – Διάρκεια :  2 ώρες και 15 λεπτά

2 | ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2

 Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:
 Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και έκθεση.............................................../ 25
 Γλωσσικές ασκήσεις............................................................................................................................................................................................................................./ 25
 Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος υπό μορφή μαθήματος σε αμφιθέατρο........../ 25
 Προφορική έκφραση και παρουσίαση βάσει κειμένου μερικών γραμμών............./ 25

Επιτυχών 50 / 100 – Διάρκεια : 3 ώρες

3 | ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ |
         A – SORBONNE C1 LITTÉRATURE 

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Οι τελευταίοι 
έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους διαιρούμενο δια δύο : π.χ. Sorbonne B2  60/100 = 
30/50 Sorbonne C1

Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις 
ερωτήσεις) – Βαθμολογία............................................................................................................................................................................................................................/ 25

Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός εκ των λογοτεχνικών έργων, όσο και σε αυθεντικό 
κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφή exposé............../ 25
Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 με την προϋπόθεση να μην 
έχει βαθμολογία κατώτερη των 5 / 25 στα γραπτά ή 5 / 25 στα προφορικά.

Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά

ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΟ ΓΑΛΛΊΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΛΟΓΟΤΈΧΝΊΑΣ |  
B – SORBONNE C1 

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. 

 Περιλαμβάνει :  Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση   / 25
	 	  Γλωσσικές ασκήσεις  ........................................................................................................................................................../ 25
	 	  Λογοτεχνία ................................................................................................................................................................................................../ 25
	 	  Προφορική έκφραση:  λογοτεχνία και αυθεντικό κείμενο ........./ 25 

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 με την προϋπόθεση να μην 
έχει βαθμολογία κατώτερη των 15 / 75 στα γραπτά και 5 / 25 στα προφορικά. 

Διάρκεια : 4 ώρες και 30 λεπτά


