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ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

Στο Διεθνές Παν^σφο τα θρυλικά 2CV 

To Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποδέχτηκε το 
3o Stratorg Challenge 2011 «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη 

με 2CV». To πανεπιστήμιο υποδέχτηκε την ομάδα 
των Γάλλων φοιτητών, που περιοδεύουν στην Ευρώπη 
οδηγώντας τα θρυλικά αυτοκίνητα 2CV. Σύμφωνα με 
δελτίο Τύπου, ano τις 30 Ιουνίου 2011 σπουδαστές από 
εννέα οικονομικές και πολυτεχνικές σχολές της Γαλλίας 
διασχίζουν τους δρόμους της Ευρώπης οδηγώντας τα 
πολύχρωμα 2CV τους, με τελικό προορισμό την Οδησσό 

της Ουκρανίας. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού που θα διαρκέσει 
έναν μήνα, 40 σπουδαστές θα οργώσουν τους δρόμους 

της Ευρώπης στο τιμόνι των θρυλικών 2CV. Μέσα 
ano μια διαδρομή 7.000 χιλιομέτρων θα διασχίσουν 12 
χώρες και θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις επάνω σε 
θέματα τοπικού κοινωνικού προβληματισμού τα οποία 
έπειτα θα αναπτύξουν στη συνάντηση που θα ακολουθήσει 

με Ευρωπαίο παράγοντα. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε 
η μοναδική τους στάση στην Ελλάδα και σ' αυτή το Διεθνές 

Πανεπιστήμιο τους υποδέχτηκε διοργανώνοντας 
ταυτόχρονα μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα: Οι προοπτικές της νέας γενιάς». 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με την οικονομική κρίση κατέληξε σε κοινά 

συμπεράσματα Γάλλων και Ελλήνων φοιτητών. Σημείο 
ταύτισης απόψεων υπήρξε η ανάγκη για καινοτομία 

στον πανεπιστημιακό χώρο αλλά και στην επιχειρηματικότητα 
των νέων. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη της δημιουργίας 

ακόμη στενότερων σχέσεων μεταξύ λαών 
και πολιτισμών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει και στην ομαλότερη 

έξοδο από την οικονομική κρίση. Στους φοιτητές 
διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με πληροφορίες 

για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστή¬ 

μιο αλλά και τον τελικό προορισμό τους, την ιστορική 
πόλη της Οδησσού. Τους παρευρεθέντες χαιρέτισε ο 
αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου Ελλάδος, καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος. 

Επίσης παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο 
γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη Κριστιάν 

Τιμονιέ, ο κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου καθηγητής 
Βασίλειος Γούναρης και Έλληνες φοιτητές. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
To Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) 

ιδρύθηκε το 2005 (νόμος 3391) και αποτελείτο πρώτο 
δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα 

σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. 
Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις σχολές: 
Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, η οποία προσφέρει 

τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive 
MBA, MSC in Management, MSC in Banking & Finance. 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία 
προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: 
ΜΑ in Black Sea Cultural Studies. Η Σχολή Επιστημών 
Τεχνολογίας, η οποία προσφέρει δύο μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών: MSC in Energy Systems (με 
δύο κατευθύνσεις: Energy Systems Management, Renewable 

Energy) και MSC in Information and Communication 
Technology Systems (με τέσσερις κατευθύνσεις: 

Information Systems Management, Communication 
Systems Management, Health Information Systems, Information 

Systems for Sustainable Growth (Green ICT)). 
To ίδρυμα βρίσκεται στο 14ο χλμ. ΘεσσαλονίκηςΝ.Μουδανιών 

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 -807 528, 
Fax: 2310 -474 520, E-mail: marketing@ihu.edu.gr, 
www.ihu.edu.gr. 
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