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∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
µε φιλόδοξο στόχο
Νέα δυναµική αποκτά το ∆ιεθνέ5
γικού του κόστουδ από τα δίδακτρα
Πανεπιστήµιο
Tns Ελλάδθ5 µε
και να αποτελέσει, ουσιαστικά,
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εν µέσω
το πρώτο σε υψηλό βαθµό
αυτοχρηµατοδοτούµενο
ανώτατο
οξύτατα
οικονοµική5
κρίσα
και ενώ n κρατική χρηµατοδότηση εκπαιδευτικό ίδρυµα Tns xcopas,
µειώνεται, θέτει τον υψηλό
εισάγονταε έτσι ένα νέο µοντέλο
στόχο να αποτελέσει το πρώτο
οικονοµικού προγραµµατισµού,
αυτοχρηµατοδοτούµενο
ανώτατο διαχείρισα
και ανάπτυξα».
εκπαιδευτικό ίδρυµα Tns χώpas.
Στον πλαίσιο τα δήµιουργία5
Παράλληλα, µε απόφαση
του δικτύου µε tis έδρε5 ελληνικών
του υπουργείου Παιδεία5, το ∆ιεθνέ5
σπουδών του εξωτερικού,
Πανεπιστήµιο
αναβαθµίζεται, ο κ. Γραµµένοε ανακοίνωσε την
καθώε θα αποτελέσει την
έναρξη συνεργασίαδ µε το Ιδρυµα
ελληνική «έδρα» σε δίκτυο µε
Ωνάση, το οποίο έχει πραγµατοποιήσει
τη χαρτογράφηση διεθνώδ
"Cisέδρε5 ελληνικών σπουδών
του εξωτερικού, το οποίο θα δηµιουργηθεί.των εδρών των ελληνικών
σπουδών. Μάλιστα, το ίδρυµα
χρηµατοδοτεί την αποστολή διακεκριµένων
ελληνιστών από την
Νέο µοντέλο
«Ο στρατηγικόε
otoxos που
Ευρώπη στα πανεπιστήµια
Tns
βόρεια5 και νότιαε Αµερική5 για
ετέθη από την πρώτη στιγµή
διδασκαλία ή για εκτεταµένο κύκλο
αφορούσε, όπωε και αφορά, τη
δηµιουργία αριστείαε σε ένα φοιτητικοκεντρικό
διαλέξεων.
πανεπιστήµιο,
To ∆ιεθνέ5 Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε
το οποίο θα επιστρατεύσει
όλε5
το 2005 και παρέχει, µε δίδακτρα
του tis δυνάµει -διδακτικέ5 και
-από 2.500 έω5 10.000
µεταπτυχιακών
διοικητικέ5- στη διαδικασία παροχήεευρώ- προγράµµατα
υψίστου επιπέδου παιδείαδ
αποκλειστικά
στην αγγλική
στηριγµένα
στη διαρκή και αρίστη
γλώσσα. Σήµερα, έχει συνολικά
ακαδηµαϊκή έρευνα», τόνισε
10 µεταπτυχιακά
προγράµµατα
χθε5 ο πρόεδρο5 του ∆ιεθνούε
µε 353 µεταπτυχιακούε
Πανεπιστηµίου
Κώσταε Γραµµένοε,φοιτητέδ από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Οι φοιτητέ5 προέρχονται
κατά την παρουσίαση του
έργου του ιδρύµατοδ. Και συµπλήρωσε:
από συνολικά 19 χώρε5,
«Από το τέλοε του 2015
µεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, n
το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο µπορεί
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο,
να είναι σε θέση να καλύψει ένα
n Νέα Ζηλανδία, n Βουλγαρία, n
Τουρκία και n Ρωσία.
πολύ µεγάλο µέρο5 του λειτουρ¬
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