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Πανεπιστήµιο
«Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ είναι η µοναδική

απάντηση
µας στους δύσκολους καιρούς
που περνάµε». Με αυτή τη φράση ο
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας
(∆1ΠΑΕ)που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
Κων. Γραµµένος έδωσε το στίγµα
για το µέλλον του µοναδικού ελληνικού
πανεπιστηµίου που δηµιουργήθηκε
ειδικά για να καταστεί κέντρο
εκπαίδευσης ιδίως αλλοδαπών, καθώς
η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική
γλώσσα έναντι διδάκτρων.
ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ. To ∆ΙΠΑΕ αποτελείται

από τρεις Σχολές: Οικονοµίας κατ ∆ιοίκησης,
Ανθρωπιστικών Επιστηµών
και Επιστηµών Τεχνολογίας. Στα λίγα
χρόνια που λειτουργεί, προσφέροντας
αποκλειο ηκά µεταπτυχιακές σπουδές
διεθνούς κύρους µε τη συνεργασία και
ξένων διαπρεπών πανεπιστηµιακών,
κατόρθωσε να συγκεντρώσει - εκτός
από τους Ελληνες - και αρκετούς αλλοδαπούς
φοιτητές που προέρχονται
κυρίως από βαλκανικές χώρες, από
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
της Αφρικής.
Από το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος
θα ξεκινήσουν 4 νέα µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών, ενώ σχεδιάζονται
ακόµα πέντε. Επίσης στον
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό είναι και
η παροχή προπτυχιακών
σπουδών,
αλλά αφού προηγουµένως
τα µεταπτυχιακά
προγράµµατα βοηθήσουν
το ίδρυµα να εδραιώσει τη θέση του
διεθνώς.
Για τον σκοπό αυτόν, στο ∆ΙΠΑΕ
δραστηριοποιήθηκε
πρώτα η Σχολή
Οικονοµίας µε τρία καθιερωµένα στα
πανεπιστήµια του εξωτερικού προγράµµατα
(Executive MBA, MSC in
Management και MSc in International
Banking and Finance) λαµβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες για υψηλής ποιότητας
εξειδικευµένο προσωπικό των
πλέον των 2.800 ελληνικών εταιρειών
στα Βαλκάνια.
Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε
χθες η διοικούσα επιτροπή του πανεπιστηµίου
για την παρουσίαση των
νέων του προγραµµάτων στη Στέγη
Γραµµάτων και Τεχνών του ιδρύµατος
Ωνάση, παρουσία του προέδρου του
ιδρύµατος κ. Αντ. Παπαδηµητρίου και
του δηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη
Μπουτάρη, ο τελευταίος ζήτησε
τη συνδροµή όλων στην προσπάθεια
για διεθνή αναγνώριση των ελληνικών
πανεπιστηµίων
και ιδίως του
∆ιεθνούς.
ΤΑ NEA µεταπτυχιακά

προγράµµατα
του ∆ΙΠΑΕ που θα αρχίσουν τον
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