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Σπουδέςσε διεθνές περιβάλλον
Με ΐέσσερα νέα προγράµµατα ξεκινά m νέα ακαδηµαϊκή χρονιά το ∆ιεθνέ$ Πανεπιστήµιο θεσσαλονίκη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

µική (MSC in Banking and Finance)
Σχολή Επιστηµών
- έναρξη: Οκτώβριος 2012 ¦
Τεχνολογίας
- 2 προγράµµατα
To
διεθνούς εµβέλειας αγγλόφωνοΒιώσιµη Ανάπτυξη
(MSC in
µεταπτυχιακών
σπουδών: ¦
πανεπιστηµιακό
Sustainable Development) - έναρξη:
Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής
ίδρυµα, στο οποίο διδάσκουν
Οκτώβριος 2012 ¦
και Επικοινωνιών (MSC in
To ίδρυµα
καταξιωµένοι καθηγητές από
Στρατηγικός Σχεδιασµός Προϊόντων
Information and Communication
(MSC in Strategic Product
την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναµένεται
Technology (ICT) Systems) - έναρξη:
προσφέρει
Design) - έναρξη: Οκτώβριος 2012 ¦
φέτος να υποδεχτεί περίπου 500
Οκτώβριος 2012 ¦
σηµαντικέ$
έλληνες και ξένους φοιτητές στα δέκα
∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Ενεργειακά Συστήµατα (MSC in
∆ίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Energy Systems) - έναρξη: Οκτώβριος
µεταπτυχιακά προγράµµατα των τριών
µειώσει σε
Επίλυσης των ∆ιαφορών (LLM
σχολών του.
2012
qxnniTisπου
in Transnational
and European
Αναλυτικά τα προγράµµατα που
Ο αντιπρόεδρος της διοικούσας
δεν µπορούν να
Commercial Law and Alternative
προσφέρονται ανά σχολή είναι τα
επιτροπής του ιδρύµατος, καθηγητής
Dispute Resolution) - έναρξη: ΟκτώβριοςΝίκος Μουσιόπουλος, αναφέρει ότι το
εξής:
ανταποκριθούν
Σχολή Οικονοµίας
και
2012
∆ιεθνές Παν^σπίµιο
είναι µία πολύ
στα
δίδακτρα
∆ιοίκησης
- 6 προγράµµατα
καλή εναλλακτική λύση για όσους αναζητούν
Σχολή
Ανθρωπιστικών
µεταπτυχιακών
σπουδών:
σπουδές σε διεθνές περιβάλλον
- 2 προγράµµατα
M ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη Επιστηµών
και να αποκτήσουν ένα αξιόλογο πτυχίο
σπουδών: ¦
επιχειρήσεων (Executive MBA) µεταπτυχιακών
µε κύρος στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα
Μαύρη Θάλασσα, Ιστορία Πολιτισµός
- έναρξη προγράµµατος: Ιανουάριος
και αγορά εργασίας. Παράλληλα,
(ΜΑ in Black Sea Cultural
2013 ¦
όπως επισηµαίνει, παρά την κρίση
Studies) - έναρξη: Οκτώβριος 2012 ¦ έχουν υποβληθεί προς έγκριση άλλα
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MSC in
Τέχνη, ∆ίκαιο και Οικονοµία (ΜΑ πέντε µεταπτυχιακά προγράµµατα, εκ
Management) - έναρξη: Οκτώβριος
in Art, Law and Economy) - έναρξη:
των οποίων τα δύο στις ανθρωτπσηκές
2012
Οκτώβριος 2012
S Τραπεζική και Χρηµατοοικονο¬
σπουδές. «Εφόσον λεπουργΰσουν και

αυτά θα είµαστε ένα πλήρες ίδρυµα, το
οποίο θα πιάνει τον παλµό της εποχής»,
τονίζει. Οι εγγραφές στα τµήµατα ολοκληρώνονται
στο τέλος του µήνα, ενώ
αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν και τα
µαθήµατα. Για την εγγραφή οι φοιτητές
θα πρέπει να διαθέτουν αξιόλογο
πτυχίο σε συναφές αντικείµενο από
αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο, πιστοποιηµένη
επάρκεια αγγλικής γλώσσας,
καθώς και δύο συστατικές επιστολές
κατά προτίµηση από ακαδηµαϊκούς.
To κόστος των διδάκτρων ανέρχεται
σε 5.000 ευρώ. Ωστόσο, πολιτική του
ιδρύµατος είναι το 10% του συνόλου
των διδάκτρων να αποδίδεται στους
φοιτητές.
To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο διαθέτει
αξιόλογο Γραφείο ∆ιασύνδεσης, που
είναι δικτυωµένο µε επιχειρήσεις τις
Ελλάδας και του εξωτερικού. «Είµαστε
το µόνο δηµόσιο παΛ^^στήµιο που δεν
έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις σε ό,τι
αφορά τις σχέσεις µε τις επιχειρήσεις»,
καταλήγει ο κ. Μουσιόπουλος.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η ΣΑΛΩΜΗ ΚΟΜΠΑΛΙΑ από πι Γεωργία
ολοκληρώνει ns σηουδέε Tns στο Τµήµα Μαύρη
θάλασσα, Ιστορία,Πολιτισµόβ.«Είµαιστο πρόγραµµα
Εράσµουβ και ήθελα να σπουδάσω στο εξωτερικό.
Επέλεξα την Ελλάδα γιατίέχει παρόµοιο πολιτισµόκαι
ίδια θρησκεία. Γνώριζα για το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιοκαι
επέλεξα το συγκεκριµένο πρόγραµµα γιατίτο Βρήκα
ενδιαφέρον, ενώ συνδέεται µε την ιστορίακαι την
οικονοµίαTns xcopas µου. To Πανεπιστήµιοείναι πολύ
οργανωµένο, ενώ τα πάντα γίνονταιστην ώρα tous. Η
συνεργασία καθηγητών και φοιτητών είναι άριστη»
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Ο ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ από us Σέρρεβ ολοκληρώνει το
µεταπτυχιακότου στα ΣυστήµαταΤεχνολογιών Πληροφορικ^.
«Αναζητώνταςαγγλόφωνο πανεπιστήµιο,ανακάλυψα τυχαία
το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιοκαι n τύχη αυτή µου βγήκε σε καλό. Η
διαφορά από τα άλλα πανεπιστήµιαείναι ότι υπάρχει πολύ καλή
οργάνωση και ch σχέσειβ δεν είναι απρόσωπεδ. Οι καθηγητεβ
pas κατευθύνουν, pas στηρίζουν και pas... βρίσκουν όταν δεν
είµαστε συνεπείε. Enfons, υπάρχει αξιολόγηση κάθε εξάµηνο.
Παράλληλα, υπάρχει επαφή µε εταιρεια και για την πρακτική
pas, έν_ώέχουµε Βοήθεια στο να καλύψουµε tis όποιεβ
αδυναµίεβ pas oris συνεντεύξειβ µε πιθανούε εργοδότεε»

