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∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Παρουσίαση νέων µεταπτυχιακών προγραµµάτων

από
και ∆ιά Βίου Μάθηση» και από εθνικούς θα πρέπει να αντικατασταθεί
χώρο».Στο
∆ιεθνές
TO ΕΡΓΟ του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου στον διεθνή
∆ΕΗ
µε
προσλήψεις
την
προσεχή
πόρους
και
θα
συνεχιστεί
έως
Πανεπιστήµιο
Ελλάδας
λειτουργούν
Ελλάδας αλλά και τα νέα µεταπτυχιακά
νέα ΠΜΣ, που θα λειτουργήσο
τον ∆εκέµβριο
του 2015. Τα δίδακτρα τετραετία.Τα
αυτή τη στιγµή 6 Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών
προγράµµατα
που θα
από τον Οκτώβρη του
επίσης αποτελούν
µία ακόµη
Σπουδών (ΠΜΣ), στα
λειτουργήσουν
από τον Οκτώβριο
2012, αφορούν
στη Βιώσιµη Ανάπτυξη,
πηγή εισοδήµατος.
«Στόχοβ µας
οποία σπουδάζουν
Ελληνες
και
του 2012 παρουσίασε
χθες, κατά
στον Στρατηγικό Σχεδιασµό
είναι τον Ιανουάριο
του 2016 να
αλλοδαποί φοιτητές από συνολικά
τη διάρκεια συνέντευξη
Τύπου στη
στο ∆ιεθνικό
και στο
να είµαστε ένα κατεξοχήν Προϊόντων,
24 χώρες, µεταξύ των οποίων Βουλγαρία,επιτύχουµε
Στέγη Γραµµάτων
και Τεχνών του
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
∆ίκαιο και
αυτοχρηµατοδοτούµενο
πανεπιστήµιο
Ρουµανία, Κύπρος, Λιθουανία,
Ωνάσειου, ο πρόεδρος tns ∆ιοικούoas
arous Εναλλακτικού5 Τρόπους Επίλυσης
Kupicos από τα δίδακτρά
Ηνωµένο
Βασίλειο, Τουρκία,
Επιτροπής του ιδρύµατος
Κώoras
∆ιαφορών.
του», προσέθεσε.
ΗΠΑ, Αυστρία κ.ά. Επισηµαίνεται
Γραµµένος.
Σχετικά µε το ακαδηµαϊκό
προσωπικό Ο πρόεδρος Tns ∆Ε του ∆ιεθνούς
ότι τα προγράµµατα
διεξάγονται
Ο κ. Γραµµένος αναφέρθηκε
στο
Πανεπιστηµίου
Ελλάδας αναφέρθηκε
που εργάζεται στο πανεπι:
στην αγγλική γλώσσα.
έργο που έχει γίνει στο πανεπιστήµιο
στήµιο, πρόκειται
κυρίως για διακεκριµένοι και στον νέο νόµο-πλαίσιο
από την ίδρυση του και υπογράµµισε Oncos ανέφερε ο κ. Γραµµένοβ,
ότι το ίδρυµα λειτουργεί
για τα ΑΕΙ, λέγοντας
ότι «δηµιουργεί
n λειτουργία
και n ανάπτυξη
του
επισκέπτες καθηγητέβ
έδαφοε
για ορισµένες
πολύ
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
«µε τα πρότυπα πανεπιστηµίου
µε
πανεπιστηµίου
ουσιαστικά
καλύπτονται
AO ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Tns ∆ιοικούσαν
θετικές µεταβολές».
διότι µόνο έτσι
από πόρος του επιχειρησιακού Ο κ. Γραµµένος,
ωστόσο, ανέφερε
Επιτροπή^ του ιδρύµατος Κ. Γραµµένος διεθνή παρουσία,
προγράµµατος
«Εκπαίδευση
πως ένα σηµαντικό
µέρος αυτών
θα µπορέσει να διεκδικήσει
θέση
M. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
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