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∆ύο µεταπτυχιακά µε στόχο

ιην ανόρθωση irisοικονοµι» ¦ ¦ 
Ταµειαπιυχιακάιουµεθέµαin Βιώσιµηανάπιυξη
καιίο Στρατηγικόσχεδιασµόπροϊόνιωνπαρουσίασε
ίο ∆ιεθνέΞΠανεπισιήµιοinsEAAa6osστηνΚοµοτηνή

δαπού5. Η διδασκαλία των µαθηµάτων

και των προγραµµάτων

γίνεται αποκλειστικά στην

αγγλική γλώσσα έναντι διδάκτρων

στη θεσσαλονίκη. To ∆ιεθνέ$

Πανεπιστήµιο αποτελείται

από tpeis Σχολέ5: τη Σχολή

Οικονοµίας και ∆ιοίκηση5, τη

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών

και τη Σχολή Επιστηµών

Τεχνολογία, ενώ οι τίτλοι του

είναι αναγνωρισµένοι cosελληνικού

δηµόσιου πανεπιστηµίου.

Στο πανεπιστήµιο φοιτούν

φοιτητές που προέρχονται από

17 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα,

Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Αρµενία,

Βέλγιο, Γεωργία, ΗΠΑ,

Καµερούν, Λιθουανία, Μεξικό,

Μολδαβία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία,

Ρωσία, Σλοβακία, Σουδάν

Τουρκία).

Όπως σηµείωσε ο κ. Γιώργος

Λήος, υπεύθυνος µάρκετινγκ

στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο,

στο πανεπιστήµιο πάντα

προσπαθούν να προσελκύσουν

Η εκπαίδευση γίνεται εξολοκλήρου

στην θεσσαλονίκη,

ενώ από τον Οκτώβριο του

2012 το ∆ιεθνέ5 Πανεπιστήµιο

θα προσφέρει 10 µεταπτυχιακά

προγράµµατα, την ώρα που

υπό έγκριση στο υπουργείο

Παιδείας τελούν τουλάχιστον

ακόµα τέσσερα.

I Ava^iixuvtas

τηβιώσιµηανάπιυξη
To µεταπτυχιακό της βιώσιµης

ανάπτυξης παρουσίασε

ο ακαδηµαϊκός υπεύθυνος

του προγράµµατος κ. Γιώργος

Μπανιάς ∆ρ. µηχανολόγος µηχανικός,

επιστηµονικός συνεργάτης

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου.

Ο κ. Μπανιάς αρχικά αποσαφήνισε

την έννοια της Βιώσιµης

ανάπτυξα, τονίζοντας ότι

περιλαµβάνει οποιαδήποτε ανθρώπινη

δραστηριότητα που

είναι περιβαλλοντικά σύννοµη,

οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά

αποδεκτή.

Οι τρείς αυτοί άξονες, ανέφερε,

θα πρέπει να αποτελούν

µέρθ5 οποιασδήποτε δραστηριότητας,

ακόµη και στον αγροτικό

τοµέα, ο οποίος αποτελεί µοχλό

ανάπτυξης tns Ροδόπης.

To µεταπτυχιακό πρόγραµµα

απευθύνεται σε επι¬

χειρηµατίες, αποφοίτους που

θέλουν να συνδυάσουν κάποια

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα

µε θέµατα περιβάλλοντος.

To πρόγραµµα δίνει τα κατάλληλα

εργαλεία, οικονοµικά

και περιβαλλοντικά, έτσι ώστε

να δηµιουργήσουν µια σύγχρονη

καινοτόµα επιχείρηση που

θα τους αποφέρει κέρδη.

¦Ώθηση σοτνκαινοιοµία

τωνεπιχαρήσεων
Για το µεταπτυχιακό που

αφορά το Στρατηγικό σχεδιασµό

προϊόντων µίλησε ο ακαδηµαϊκός

υπεύθυνος του προγράµµατος

κ. Χάρης Σαχίλας,

διδάκτορας µηχανολόγος µηχανικός,

ο οποίος επισήµανε ότι

αυτό έχει στηθεί ώστε σε συνδυασµό

µε Βιοµήχανους στην

Βόρεια Ελλάδα να δωθεί µέσω

αυτού µια ώθηση στην καινοτοµία

των επιχειρήσεων.

«Έχει περάσει προ πολλού

ο xpovos που µπορούσαµε

να ανταγωνιστούµε επιχειρήσει

του εξωτερικού λόγο του

χαµηλού κόστου$ εργασίαβ.

Πλέον πρέπει να επενδύσουµε

στην ποιότητα, στην καινοτοµία

6)5 χώρα για να ξεπεράσουµε

το έλλειµµα ανταγωνιοτικότητα5

που υπάρχει στην

ελληνική βιοµηχανία».

To πρόγραµµα έχει δύο

κατευθύνσεις, µια που αφορά

την.ανάπτυξη των προϊόντων

και µία που αφορά τον επιχειρησιακό

σχεδιασµό, περιλαµB0vovtos

θέµατα branding,

marketing, διαχείριση πόρων

και άλλες γενικές κατευθύνσεις.

Την παρουσίασηδύο

νέων µεταπτυχιακών
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το βράδυtns
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