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A Ο καθηγητής Κ. Γραµµένος, πρόεδρος της ∆Ε, παρουσίασε τα επιτεύγµατα και τις προκλήσεις 

Η αµφίδροµη επικοινωνία µε την κοινωνία στόχος του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κώστας Θ. 

Γραµµένος, πρόεδρος της ∆Ε 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
της Ελλάδος, παρουσίασε την 
περασµένη εβδοµάδα τα επιτεύγµατα, 

ης προκλήσας και πς 
δυνατότητες του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

για την περαιτέρω 
ανάπτυξή του. Αναφέρθηκε 
στους στρατηγικούς του στόχους, 

οι οποίοι είναι: ο φοιτητικοκεντρικός 
χαρακτήρας του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου και n 
αριστεία στη διδασκαλία και 
στην έρευνα, καθώς και n αµφίδροµη 

επικοινωνία µε την κοινωνία. 
To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

παρέχει 10 µεταπτυχιακά 
προγράµµατα, στην αγγλική 
γλώσσα, τα περισσότερα διεπιστηµονικά 

και καινοτόµα. 
To 91% των αποφοίτων του, 

οι οποίοι προέρχονται από 19 
χώρες, δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο 

και ικανοποιηµένο, ποσοστό 
πολύ υψηλό και για τα 

πλέον καθιερωµένα πανεπιστήµια 
του εξωτερικού, σύµφωνα 

µε έρευνα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
που διεξήχθη το 

2012. Τα γνωστικά αντικείµενα 

των προγραµµάτων του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου διαµορφώνονται 

από τις ανάγκες, τις 
εξελίξας και πς τάσας της ευρύτερης 

κοινωνίας και το Πανεπιστήµιο 
βρίσκεται κοντά στην 

κοινωνία και επικοινωνεί αµφίδροµα 
µε αυτή. Γι' αυτό το λόγο 

καθιερώνεται n «Εβδοµάδα ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου» σε ετήσια 

βάση, n οποία θα διεξαχθεί 
µεταξύ 2-6 Απριλίου 2013, n 
οποία και θα περιλαµβάνα συζητήσας, 

οµιλίες και διαδρασακά 
σεµινάρια. Αναφέρθηκε στον 

µικρό αριθµό των µελών ∆ΕΠ 
και των µόνιµων διοικητικών 
υπαλλήλων. Παράλληλα, τόνισε 
m δηµιουργία φυτωρίου νέων 
επιστηµόνων, µε 23 ακαδηµαϊκούς 

βοηθούς επί συµβάσει έργου, 
οι οποίοι συνδράµουν τόσο 

στην οργάνωση και υποεπήριξη 
όσο και στη διδασκαλία των 
προγραµµάτων σπουδών, ενώ 
ταυτόχρονα στοχεύουν στη δηµοσίευση 

της ερευνάς τους σε 
υψηλού επιπέδου αναγνωρισµένα 

διεθνή ακαδηµαϊκά περιοδικά, 
γεγονός που σταδιακά επιτυγχάνεται. 

Η διδασκαλία κατ' 

εξοχήν επιτυγχάνεται µε 107 
επισκέπτες καθηγητές, εκ των 
οποίων οι 49 είναι διακεκριµένοι 

καθηγητές του εξωτερικού 
και µάλιστα εξ αυτών οι 24 είναι 
ελληνικής καταγωγής. Οι καθηγητές 

και τα προγράµµατα αξιολογούνται 
από τους φοιτητές 

από την έναρξη της λατουργίας 
του Πανεπιστηµίου, ενώ από 
διετίας αξιολογείται mi ολόκληρο 

το προσωπικό κικαδηµαϊκό 
και διοικητικό- και τίθενται στόχοι 

που πρέπα να υλοποιηθούν 
εντός του επόµενου ακαδηµαϊκού 

έτους. To ∆ιεθνές Πανεπι- 

οττήµιο ανταττυξε εσωτερικά ηλεκτρονικό 
σύστηµα παρακολούθησης 

των δαπανών και εσόδων, 
από όλες ης χρηµατοδοτικές 

πηγές του Πα\?επιστηµίου, 
ούτως ώστε n διοίκηση να γνώριζα 

την ακριβή οικονοµική του 
εικόνα λεπτοµεραακά και ανά 
πάσα σπγµή To ∆ιεθνές Πανεmoniuio 

πραγµατοποίησε εσωτερικά 
µελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας 

και ο καθηγητής Κ. 
Γραµµένος παρουσίασε 3 σενάρια 

για την περίοδο 2015-2016, 
όταν n χρηµατοκ5ότηση του ∆ιεθνούς 

Παν^στηµίου θα έχα, 

από το Επτχεφηετιακό Πρόγραµµα 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση», περατωθεί. Σύµφωνα 
µε m µελέτη, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

µε 15 µπαπτυχιακά 
προγράµµατα, µε µέσο ετήσιο 
αριθµό φοιτητών 28,5 ανά πρόγραµµα, 

µέσα ετήσια δίδακτρα 
4.000 ευρώ ανά φοιτητή, την 
πραγµατοποίηση αγοράς κτιριακών 

εγκαταστάσεων (n οποία 
ήδη έχα εγκριθεί) και µε την 
πρόσληψη ή µαάταξη 22 νέων 
µελών ∆ΕΠ και 20 νέων διοικητικών 

υπαλλήλων θα είναι σε 
θέση να καλύψα ένα πολύ µεγάλο 

µέρος του λεπουργικού του 
κόστους από τα δίδακτρα (62%72%) 

και να αποτέλεσα ουσιαστικά 
το πρώτο σε υψηλό βαθµό 

αυτοχρπµατοδοιούµενο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας, 

εισάγοντας έτσι ένα νέο 
µοντέλο οικονοµικού προγραµµατισµού, 

διαχείρισης και ανάπτυξης. 
Ο κ. Γραµµένος αναφέρθηκε 

επίσης στην πρόσφατη δήλωση 
του υπουργού Παιδείας, 

σας 31 Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα 
µε την οποία, «το ∆ιεθνές 

Πανεοστήµιο της Ελλάδος ανα¬ 

βαθµίζεται για να επιτελέσει 
έναν επιπλέον ρόλο. Θέλουµε 
να καταστήσουµε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

στη Θεσσαλονίκη 
έναν κόµβο που θα δηµιουργήσα 

δίκτυο µε πς έδρες Ελληνικών 
Σπουδών του εξωτερικού. 

Θα ενισχυθα' ως ακαδηµαϊκός 
χώρος προσέλκυσης ξένων 
σπουδαστών, που ήδη το πράιτα, 

µε ξενόγλωσσα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα κατά to πρότυπο 
του Ευρωπαϊκού Παναηστπµιακού 

Ινςτατούτου της Φλωρεντίας». 
Στη συνέχαα, ο κ. Γραµµένος 

δήλωσε «Για εµάς, το ∆ιεθνές 
Πανεω ατόµιο, n δήλωση 

αυτή είναι µια ευχάριστη και δυναµική 
πρόκληση καθώς επίσης 

και µια επέκταση του στόχου 
µας, της αριοτείας στη διδασκαλία 

και στην έρευνα». Τέλος, ο κ. 
Γραµµένος ζήτησε m βοήθεια 
του Ιδρύµατος Ωνάση, το οποίο 
γεφυρώνει την επικοινωνία µε 
πς έδρες Ελληνικών Σπουδών 

του εξωτερικού. Αντίστοιχα, ο 
πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση 
ανέφερε on Ga δοθεί n αµέριστη 
βοήθαα του Ιδρύµατος προς το 
∆ιεθνές Παν^στήµιο. 
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