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αινούργια και καινοτόμα προγράμματα αναπτύσσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
(ΔΙΠΑΕ), που ιδρύθηκε το 2005 με αποστολή να
παρέχει ανώτατη εκπαίδευση κυρίως σε αλλοδαπούς, προσελκύοντας έτσι στην Ελλάδα ακαδημαϊκή αριστεία απ’ όλη την περιοχή των
Βαλκανίων. Για το 2012 τα καινούργια προγράμματα θα επικεντρωθούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση
στον τουρισμό, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επιχειρηματικότητα, με γνώμονα πάντα την καινοτομία και τη διασύνδεση
αγοράς και πανεπιστημιακής μόρφωσης.
Ο στρατηγικός στόχος του πανεπιστημίου είναι η δημιουργία
αριστείας σε ένα περιβάλλον που θέτει στο επίκεντρο το φοιτητή
και όπου επιστρατεύονται όλες οι δυνάμεις, διδακτικές και διοικητικές, στη διαδικασία παροχής υψίστου επιπέδου παιδείας. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο, μέσω της πραγματοποίησης αυτού του στόχου, προσπαθεί να συνεισφέρει στην οικονομική, πολιτιστική και
τεχνολογική ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας, με την οποία από
τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του προσπάθησε να συνδεθεί.
«Αποφασίσαμε ότι θα δραστηριοποιήσουμε πρώτα τη Σχολή
Οικονομίας, η οποία θα προσφέρει τρία καθιερωμένα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού προγράμματα: το Executive MBA, το MSc
in Management και το MSc in International Banking and Finance,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο προσωπικό των πλέον των 2.800 ελληνικών εταιρειών στα
Βαλκάνια. Αυτή την έξοδο, δηλαδή τη διεθνοποίηση των ελληνικών εταιρειών, προσπαθεί να ακολουθήσει το ΔΙΠΑΕ, καθώς οι
τελευταίες αποτελούν τις γέφυρές μας με την τοπική οικονομία και
κοινωνία» δήλωσε στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων προγραμμάτων ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος.
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Ο πρόεδρος του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Κ.
Γραμμένος (δεύτερος
από δεξιά), με
τον πρόεδρο του
Ιδρύματος Ωνάση
Αντώνη Παπαδημητρίου (δεξιά), τον
Γιάννη Μπουτάρη
και καθηγητές του
πανεπιστημίου.

Σε τροχιά ανάπτυξης
το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Λουκάς Γερμανός (@loukasgermanos στο twitter)

Η λειτουργία και η ανάπτυξη του πανεπιστημίου καλύπτεται
από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση &
Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εθνικούς πόρους. Μικρή χρηματοδότηση παρέχεται επίσης από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα δίδακτρα είναι επίσης μία ακόμα
πηγή εισοδήματος. Ο στόχος του ιδρύματος είναι μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 το πανεπιστήμιο να καταστεί πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο, με βασική πηγή εσόδων του τα δίδακτρα.
Το ΔΙΠΑΕ αποσκοπεί στη δημιουργία και τη μετάδοση γνώσης

στην ευρύτερη κοινωνία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πέραν
αυτής. Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων γίνεται
στην αγγλική γλώσσα, ενώ το πανεπιστήμιο αποτελείται από τρεις
σχολές: τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας.
Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών την περασμένη Πέμπτη παρευρέθηκαν
μεταξύ άλλων καθηγητές του ΔΙΠΑΕ, εκπρόσωποι του Ιδρύματος
Ωνάση, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, καθώς
και πλήθος ακαδημαϊκών.

