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ΕλληνικόΑΕΙμε ευρωπαϊκό όνομα

To αγγλόφωνοΔιεθνέςΠανεπιστήμιοΕλλάδας στη Θεσσαλονίκηέχει ήδη ευρύτερη αναγνώριση

ΤπςΠΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

«Γιαχϊ έναε cpoimms να προτιμήσει
το νεοσύστατο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο
Οιαν πριν από δύο χρόνια το
ms Θεσσαλονίκη και όχι
International Hellenic Univercity,
iva ιστορικό πανεπιστήμιο ms
γνωστό eos Διεθνέ5 Πανεπιστήμιο
Δυτικήε Eupomns ή ms Αμερικήβ»;
Ελλάδαε (ΔΙΠΕ), ξεκινούσε τη λειτουργίαΗ φιλοσοφία του, εξηγεί ο κ.
του στη Θεσσαλονίκη, σι Γραμμένοε, βασίζεται σε καινοτόμε5
προσδοκίεε ήταν να καταλάβει μια ιδέεε και σε συγκεκριμένε5 αρχέε.
θέση στον παγκόσμιο χάρτη των ανώτατων
Κατ' apxas, στη διδασκαλία των μαθημάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
συμμετέχουν 3(μεγάλα»
Σήμερα, φαίνεται ότι το πρώτο ονόματα του διεθνούε αλλά και
αγγλόφωνο δημόσιο πανεπιστήμιο
του ελληνικού ακαδημαϊκού χώρου,
εδραιώνει τη θέση του ειδπίά από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια
του κόσμου (London Business
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαμορφώνοντα5
τη βάση για ένα πανεπιστήμιο
School,
London
School
of
με διεθνή προσανατολισμό.
Economics, Cranfield Business
Περίπου 180 μεταπτυχιακοί,
School, Cash Business School,
εκ των οποίων \5Ύο αλλοδαποί,
Leeds, Glasgow University, Imperial
συνθέτουν το εναρκτήριο φοιτητικό College, Baruch University N. Y.).
δυναμικό του διεθνούε πανεπιστημίου
και οι πρώτεε φούρνε είναι Δυο βασικέβ αρχέβ
έτοιμε5 να παραλάβουν tous τίτλουε ΕβΕίναι
n μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε
από τα προγράμματα μεταπτυχιακών
ένα διεθνέε πανεπιστήμιο
σπουδών (Executie
με παρρησία στη διδασκαλία Πολυεθνικό to φοιτητικό μωσαϊκό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς το 1596των σπουδαστών
προέρχεται από διάφορες χώρες της Ευρώπης.
και στην έρευνα, που θα προετοιμάσει
αποφοίτουε σι οποίοι θα
συμβάλουν στην οικονομική και πολιτιστική
Βασικήαρχή
ανάπτυξη ms ευρύτερηε
περιοχή5. Δύο είναι οι βασικέε αρxts:
τον Πανεπιστημίουείναι
αυστηρά κριτήρια στην πρόσληψη
τα αυστηράκριτήριαγια
Ποικίλλουν οι λόγοι για tous οnoious
λεκτόρων και επίκουρων
τίτλθ5 σπουδών που θα αποκτήσω
την πρόσληψηδιδακτικού
καθηγητών ms σχολή5 (από us οκτώ
οι φοιτητέ5 (Kupicosοι ξένοι)
περνάει σ' όλη την Ευρώπη, ενώ
Πέντε
φοιτητές
εξηγούν
θέσειε ms προκήρυξηε προσλήφθηκανεπέλεξαν το Διεθνέε Πανεπιστήμιο
ένα απλό μάστερ στη χώρα μου
προσωπικού,λέει ο πρόεδρος
μόνο δύο και σι θέσειε
τηε Ελλάδοε. Πέντε από γιατί επέλεξαννα
δεν αναγνωρίζεται στην Ε. Ε.».
του κ. Κώστας Θ.
Γραμμένος. επαναπροκηρύσσονται) και ο φοιmms auTOus μιλούν στην 33Κ»:
κάνουν
μεταπτυχιακά
Μίρα Μακλίνκς, Γερμανία. «Εψαχνα
να είναι βασιλιάε», αναφέρει
Βικτόρια Κουλικόφσκι, Μολδαβία.
στηνΕλλάδα.
MBA,MSc in Banking and Finance,
ο κ. Γραμμένο5.
ένα μάστερ. Βρέθηκα τυχαία
MSc in Management).
Εμπειροε ακαδημαϊκό5 ο i6ios
Σπούδασε διεθνεί5 σχέσεκ και αναζητώντα3
στην Ελλάδα για διακοπέε και συνέπεσα
To ποσοστό των ξένων φοιτητών
-Kaenynms Ναυτιλιακών Εμπορικών
ένα μεταπτυχιακό
στην Αθήνα Είχα επισκεφθεί την
στην eeopendays» του πανεπιστημίου.
αναμένεται να αυξηθεί σε 350Ζο
στα
& Χρηματοοικονομικών xns
μάνατζμεντ μέσω του Ιντερνετ επέλεξε
πόλη στο παρελθόν και μου αρέσει
Συνάντησα tous
νέα μεταπτυχιακά προγράμματα
Σχολή5 Διοίκησηε Επιχειρήσεων
το Διεθνέε Πανεπιστήμιο
πολύ. Με εντυπωσίασαν οι καθηγητέ5,
καθηγητέ5 και ενθουσιάστηκα. Είναι
τον ερχόμενο Ιανουάριο, 3(αριθμό5 και αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Tns Ελλάδοε. εεΤο πρόγραμμα
το φιλικό και εξυπηρετικό
καλύτερα να σπουδάζω σε μια
ικανοποιητικόε παρά τη διεθνή οικονομικήCity του Λονδίνου, εργάζεται
σπουδών με βρετανπώ πρότυπα,
προσωπικό, n άψογη συνεργασίαχώρα oncos n Ελλάδα παρά σε μια
κρίση και us "αγορέε θρήνου"πυρετωδώε για την πλήρη ανάπτυξη n ευκολία Tns διαδικασίαε Tns αίmons
των φοιτητών, αλλά θα άσχημη πόλη Tns Auxucns Ευρώnns.
στην ευρύτερη περιοχή των
του αγγλόφωνου Διεθνού5 Πανεπιστημίου αποτέλεσαν ένα δελεαστικό προτιμούσα περισσότερο διεθνέ5
Βίωσα ένα υψηλό ακαδημαϊκό
Βαλκανίων», παρατηρεί στην εεΚ»ο
ms Ελλάδοε τόσο σε
πακέτο. Ηρθα για πρώτη φορά περιβάλλον».
επίπεδο».
πρόεδρο5 ms διοικούσαε επιτροπήε
οργάνωση και στελέχωση όσο και
στην Ελλάδα και n ακαδημαϊκή εμπειρία
Μανιόλα Αγκύλι, Αλβανία. ΣπούδασεΑριστείδης Δαδοίικης. «Σπούδατου ΔΙΠΕ καθηγητήε κ. Κώσταε Θ. σε xxipioKes υποδομέ5.
ήταν θαυμάσια. Ταλαντούχοι
Γραμμένοε. Νέοι από τη Σερβία, τη
eeΕπί 28 χρόνια στο City έζησα κοσμογονικέε καθηγητέ5, εξυπηρετικό
ΜΜΕ. 3(Βρέθηκαστην Ελλάδα σα χρηματοοικονομικά σε πανεπιστήμιο
Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία,
μεταβολέε. Οταν ξεκίνησα και φιλικό προσωπικό, συνάδελφοι
πέντε μήνεε πριν ξεκινήσω το
Tns Αγγλία5 και αναζητούσα
τη Γεωργία, την Αρμενία, τη
στο αγγλικό πανεπιστήμιο, τα
και συνεργατε5 εξαιρετικοί».
μεταπτυχιακό. Η προοπτική να
ένα αγγλικό μεταπτυχιακό.
Μολδαβία, την Ουκρανία, αλλά και έσοδα του προέρχονταν κατά 200Ζο
σπουδάζω σε μια γειτονπατ χώρα,
Oncos κάθε νέο πανεπιστήμιο,
από χώρεε του Βορρά (Γερμανία, από ιδιωτικέε πηγέε και κατά 8007ο Καταρίνα Γιέλιτς, Σερβία. Σπούδασε το αγγλόφωνο τμήμα σ' ένα δημόσιο
είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίζει
Ολλανδία κ. ά.) συνθέτουν το μωσαϊκό
από το Δημόσιο. Τώρα ισχύει ακριβώε
φιλολογία -σκανδιναβικέ5
πανεπιστήμιο με ευρωπαϊκεε
κάποια προβλήματα.
otis εγκατασταθεί του - το
το αντίθετο. Πιστεύω στην
γλώσσε5. ΕβΕπειδήσι Ελληνεε είναι
προδιαγραφέε και n απλή
Ωστόσο, τα θετικά υπερτερούν,
κτίριο ms πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ που ανακατασκευάστηκε
αυτονομία ενό5 πανεπιστημίου, αλλά
στενά συνδεδεμένοι με τον διαδικασία να μου χορηγήσουν τη
καθώε έχει στελεχωθεί από
για την προσωρινήυπό τον αυστηρό έλεγχο ms πολιτείαε»,
λαό μου ήθελα να κάνω σπουδέε
βίζα αποτέλεσαν tous βασικού5 λόγου άξιουε καθηγητέε με εμπειρία
στέγαση του Ιδρύματοε.
καταλήγει.
ειδικά στη Θεσσαλονίκη και όχι
s, που το επέλεξα. Εξάλλου ο και διάθεση».

«Δίνειπτυχίο με διεθνή αναγνώριση»
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