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To ΑΕΙ των... δύο
δηµοσίων υπαΑΑήΑων^§
INTERNATIONAL
HELLENIC
UNIVERSITY
Του Λευτέρη ΖαΒλιάρη

ιδρύθηκε το 2005 µε νόµο του κράτουΞ και

Αγροτικών Συνεταιρισµών

προϋπόθεση τηΞ ύπαρξηΞ του ήταν να προσφέρει
Περίπου

14 χιλιόµετρα µακριά

αγγλόφωνα µεταπτυχιακά προγράµµατα

από το κέντρο τπε
θεσσαλονίκηΞ

βρίσκεται

σε'ΕλληνεΞ αλλά και ξένουΞ φοιτητέΞ.
Οι σχολέΞ που διαθέτει είναι τρείΞ. Η σχολή

To άγνωστο
Πανεπιστήµιο

το ∆ιεθνέΞ Πανεπιστήµιο

ΟικονοµίαΞ και ∆ιοίκησηΞ, n σχολή ΑνθρωπιστικώνTo
το µοναδικό
Επιστηµών και n σχολή Επιστηµών

τπε ΕλλάδαΞ,

αγγλόφωνο

ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυµα
τπε χώραΞ. Ωστόσο ελάχιστοι
που γνωρίζουν

είναι αυτοί

ότι n θεσσαλονίκη

φιλοξενεί

ΤεχνολογίαΞ.
µεταπτυχιακά

όµωΞ το αξιοπερίεργο

ή κάποιο

IEK,

και άγνωστο στουΞ

περισσότερουΞ'ΕλληνεΞ

µονοετή,

ίδρυµα. 'Ενα ανώτατο

εκπαιδευτικό

σκάνδαλα,

αλλά υγιέΞ ταµείο.

αλλά

λειτουργεί

µόλΐΞ δύο µόνιµουΞ διοικητικούΞ
εξασφαλίζονταΞ

µε

τη χρηµατοδότηση

για στελέχη

που είναι

διετέΞ

των οποίων οι 49 είναι διακεκριµένοι
οι 24 είναι ελληνικήΞ

το

Πανεπιστήµιο

παραµένει

παραµένει

του

ΑΠΘ Νικοξ

ΜουσιόπουλοΞ.

εκ

καθηγητέΞ

και καλώνταΞ τα µέσα ενηµέρωσηΞ
προκειµένου

να ενηµερώσει

για τι δραστηριότητεΞ

γεγονόΞ ότι το ίδρυµα βρίσκεται εκτόΞ

του. «ίσωΞ το

του αστικού ιστού, ευθύνεται για το ότι

ανεξαρτησία

δεν είµαστε

γνωστοί

το στο ευρύ

«Με την πάροδο του χρόνου γινόµαστε
έδωσε την ευκαιρία να γίνει ένα επιχειρηµατικό
περισσότερο γνωστοί», επισηµαίνει.
πλάνο, πάνω στο οποίο αποφεύχθηκαν Κατά τον κ. Μουσιόπουλο, n

To ∆ιεθνέΞ Πανεπιστήµιο

τα λάθη που οδήγησαν ιδρύµατα
τηΞ ΕλλάδαΞ,

όπωΞ το ΑΠΘ σε οικονοµικό αδιέξοδο.

και ιδιόκτητεΞ

εγκαταστάσεΐΞ

µέσω

διαγωνισµού.

Ένα από τα Βασικά χαρακτηριστικά

∆ιεθνούΞ

Πανεπιστηµίου

του

είναι n πλήρηΞ

«Αυτή τη στιγµή στο Πανεπιστήµιο, δηµόσιοι
υπάλληλοι είναι µόλΐΞ δύο διοικητικοί,
ενώ όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό
από το δηµόσιο πληρώνονται µόνο τρείΞ διδάσκοντεΞ»,
αναφέρει ο Νικοξ ΜουσιόπουλοΞ,
προσθέτονταΞ παράλληλα ότι στόχοΞ
είναι το ίδρυµα να φτάσει να έχει 20 διδάσκοντεΞ
ωΞ µόνιµο προσωπικό και δέκα

κοινό», σηµειώνει ο κ. ΜουσιόπουλοΞ.

νεαρό τηΞ ηλικίαΞ του εν λόγω Πανεπιστηµίου,

Ποιο είναι το ∆ιεθνέε
Πανεπιστήµιο

αυτοτέλεια

n οποία κυριαρχούσε ήταν n δυσκολία
Πανεπιστηµίου κάνει ό,τι µπορεί προκειµένουαπορρόφησηΞ των πόρων του από άλλουΞ
να κάνει γνωστό το ίδρυµα
κρατικούΞ φορείΞ.

ότι έναΞ στουΞ τρείΞ φοιτητέΞ κατάγεται

στο ελάχιστο την κρατική επιχορήγηση.
Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα ιδρύµατα, το

να πετύχει µια οικονοµική

τηΞ τάξηΞ του 70%, αφού θα έχει εξασφαλίσει

αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, την ώρα που n είδηση

από το εξωτερικό.

πετύχει την οικονοµική του αυτοτέλεια, περιορίζονταΞ
Οικονοµική

µε το

ΌπωΞ λέει ο ίδιοΞ, n διοίκηση του

στον κόσµο πραγµατοποιώνταΞ εκδηλώσεΐΞ

καταγωγήΞ. Στο δηµόσιο

τηΞ διοίκησηΞ του είναι µετά το 2015 να

ότι σύµφωνα

επιχειρησιακό σχέδιο το ίδρυµα θα καταφέρει

και καθηγητήΞ τηΞ ΠολυτεχνικήΞ
ΣχολήΞ

και

αυτό Πανεπιστήµιο, αξίζει να σηµειωθεί

ότι

Των... δύο δηµοσίων unarlnnrla)v

του εξωτερικού και µάλιστα εξ αυτών

υπαλλήλουΞ,

του από το ΕΣΠΑ, ενώ ο στρατηγικόΞ στόχοξ

λέγονταΞ παράλληλα

γεγονόΞ

µεταπτυχιακό

µε 107 επισκέπτεΞ καθηγητέΞ

'Ενα ίδρυµα που δεν απασχολεί υπεράριθµουΞ
υπαλλήλουΞ,

το

«K» ο αντιπρόεδροΞ του ∆ιεθνούΞ Πανεπιστηµίου

κοστίζει 10.000 ευρώ. Η διδασκαλία επιτυγχάνεται

ίδρυµα που σε αντίθεση µε άλλα, δεν έχει
οικονοµικά

λόγω εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι

αντιπρόεδροΞ του ∆ιεθνούΞ Πανεπιστηµίου,

πρόγραµµα διοίκησηΞ επιχειρήσεων

Πανεπιστήµιο τηΞ χώραΞ είναι ένα δηµόσιο

σε εξαιρετική κατάσταση», σηµειώνει ο

µε το εν

άγνωστο στο ευρύ κοινό» εξηγεί στην

αγγίζει τα 5.000 ευρώ για την

πρώτη σχολή, ενώ στίΞ υπόλοιπεΞ φτάνει

είναι πωΞ το ∆ιεθνέΞ

σε απελπιστική κατάσταση, αντιθέτωΞ είµαστε

µεγάλο ερώτηµα για εµάΞ, για ποιο
λόγο

ότι δεν πρέπει να στηριχθούµε

στο κράτοΞ. Για αυτό και δεν είµαστε

οκτώ χρόνια ζωήΞ. «Είναι όντωΞ ένα

που είναι όλα

τα 4.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελείτο

αναλογιστήκαµε

άγνωστο, παρόλο που συµπληρώνει

έχουν από δύο. To κόστοΞ των διδάκτρων
για τα µεταπτυχιακά

για πολλούΞ

µε τη σχολή

του λέοντοΞ, αφού διαθέτει έξι, ενώ οι υπόλοιπεΞ

και το Πανεπιστήµιο ΜακεδονίαΞ.
παραπέµπει σε κολλέγιο

προγράµµατα,

ΟικονοµίαΞ και ∆ιοίκησηΞ να έχει τη µερίδα

και τρίτο πανεπιστήµιο εκτόΞ από το ΑΠΘ
Η θέα των εγκαταστάσεων

Η κάθε σχολή διαθέτει

πιο αξιοπερίεργο

(ΠΑΣΕΓΕΣ).

«ΕµεΐΞ σε γνώση του που πάει n χώρα,

ύπαρξη του ∆ιεθνούΞ Πανεπιστηµίου
βοηθά πολλούΞ φοιτητέΞ να συνεχίσουν
τΐΞ σπουδέΞ τουΞ µε µεταπτυχιακά
προγράµµατα χωρία να χρειαστεί
να φύγουν στο εξωτερικό.

συνολικά διοικητικούΞ υπαλλήλουΞ.
Την ίδια ώρα, οι αιτήσεΐΞ και το ενδιαφέρον
για φοίτηση στο ∆ιεθνέΞ Πανεπιστήµιο
φαίνεται

να αυξάνεται

όπωΞ δείχνουν

οι

αριθµοί, όταν σε άλλα ιδρύµατα οι αιτήσεΐΞ
παρουσιάζουν πτωτική τάση. «Και εµεΐΞ µείναµε
έκπληκτοι όταν είδαµε πωΞ οι αιτήσεΐΞ
για είσοδο στα µεταπτυχιακά µαΞ προγράµµατα
έφτασε το 30%, όταν µεταπτυχιακά

προγράµµατα στο ΑΠΘ όπωΞ ακούω έχουν
«To πανεπιστήµιο είναι αυτόνοµο σε ένα ποσοστό
"γονατίσει" οικονοµικά», επιδηµαίνει ο κ.
τηΞ τάξηΞ του 35% µε 40%. θα µπορούσε
ΜουσιόπουλοΞ.Όσο για την επαγγελµατική
να είναι περισσότερο αλλά είναι
αποκατάσταση, το ∆ιεθνέΞ Πανεπιστήµιο
εµπόδιο το γεγονόΞ ότι το ίδρυµα δεν έχει
διοργανώνει κάθε χρόνο «Μέρα ΚαριέραΞ»
ακόµα ιδιόκτητεΞ εγκαταστάσεΐΞ, αλλά πληρώνειόπου τελειόφοιτοι φοιτητέΞ του ιδρύµατοΞ
ενοίκιο», αναφέρει ο κ. ΜουσιόπουλοΞ, βρίσκονται σε επαφή µε εκπροσώπουΞ µεγάλων
προσθέτονταΞ ότι αυτή τη στιγµή το
ίδρυµα φιλοξενείται

Μετοναντιπρόεδρο
του∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου
κ. Μουσιόπουλο

www.clipnews.gr

ΠανελλήνιαΞ

στίΞ εγκαταστάσεΐΞ τηΞ

ΣυνοµοσπονδίαΞ

Ενώσεων

εταιρειών που έρχονται στο ίδρυµα,
προκειµένου
στελέχη.

να επιλέξουν

τα νέα στουΞ

