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Ήδη to ∆ιεθνές
Τεχνολογίας,

Πανεπιστήµιο

προσφέρει

έξι µεταπτυχιακά

τα οποία εκτός από Έλληνες,

προγράµµατα

έχουν προσελκύσει

στις σχολές Οικονοµίας

και αλλοδαπούς

φοιτητές

και ∆ιοίκησης,

-τουλάχιστον

Ανθρωπιστικών

60 µέχρι στιγµής-

Επιστηµών

από συνολικά

και

24 χώρες.

ΦΠΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Ιδία χρηµατοδότηση
το 2016 για
το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο
Toy Οκτώβριο Θα προστεθούν άλλα τέσσερα
µεταπτυχιακά προγράµµατα
Αν και νεοσύστατο, το ∆ιεθνέε
Πανεπιστήµιο

Επλόδαε -το οποίο

εδρεύει στη θεσσαλονίκη-

έχει

ανώτατη εκπαίδευση, ο οποίοε κατά τη
κά προγράµµατα, στη "Βιώσιµη Ανάπτυξη",
γνώµη µου δηµιουργεί έδαφοε για ορισµένεε
τον "Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων".
πολύ θετικέε µεταβολέε, εµείε

το "∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό

ανοίξει ήδη τα φτερά του npos us

στο ∆ΙΠΑΕ αποσκοπούµε -µε γνώµονα

χώρεβ του εξωτερικού.

την αριστεία- να δηµιουργήσουµε γνώση, Τρόποι Επίλυσηε των ∆ιαφορών" αλλά

Στόχοε του

είναι το 2016 να µη χρειάζεται
χρήµατα από την ελληνική
πολιτεία, αφού θα χρηµατοδοτείται
από τα δίδακτρα των
µεταπτυχιακών του προγραµµάτων,
στα οποία θα προστεθούν από τον
Οκτώβριο άλλα τέσσερα.
Ηστρατηγική
pas αυτή. που
επιδιώκει την πραγµάτωση
τπε αριστείαε σε διδασκαλία
και έρευνα, έχει αρχίσει να αποδίδει

Οικονοµικό ∆ίκαιο και Εναλλακτικοί

να διδάξουµε γνώση, να µεταλαµπαδεύσουµε
και "την Τέχνη, το ∆ίκαιο και την Οικονοµία".
γνώση στην ευρύτερη κοινωνία
Εν τω µεταξύ, προε έγκριση
τπε Νοτιοανατολικήε Ευρώπηε
είναι άλλα πέντε µεταπτυχιακά προγράµµατα
και πέραν αυτήε". πρόσθεσε.
σπουδών. Τα προγράµµατά
Βασικόε στόχοε τπε διοίκησηε του
σπουδών σε αυτή τη φάση στελεχώνονται
ξενόγλωσσου πανεπιστηµίου είναι το
κατ' εξοχήν από διακεκριµένουε
2016 το ίδρυµα να είναι συγχρηµατοδοτούµενο.
επισκέπτεε καθηγητέε από την Ελλάδα
"Ετσι, n χρηµατοδότηση
αλλά και από το εξωτερικό. Σύµφωνα
µαε από τον τακτικό προϋπολογισµό
µε τον πρόεδρο τπε διοικούσαε. ένα
και τιε ∆ηµόσιεε Επενδύσειε θα καλύπτει σηµαντικό µέροε αυτών θα πρέπει να
µέροε των εξόδων λειτουργίαε
αντικατασταθεί από ∆ΕΠ µε προσλήψειε
µαε". ανέφερε ο κ. Γραµµένοε.
την προσεχή τετραετία.

καρπούε", τόνισε ο πρόεδροε τπε
Οι φοιτητέε. µέχρι στιγµήε. αξιολόγησαν
διοικούσαε επιτροπήε. Κώσταε Γραµµένοε.
Τα προγράµµατα. Ήδη το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο πολύ θετικά τα µαθήµατα και
παρουσιάζονταε το έργο του
προσφέρει έξι µεταπτυχιακά τουε διδάσκοντεε. τόσο σε αξιολογήσειε
∆ιεθνούε Πανεπιστηµίου Ελλάδαε. Ο
προγράµµατα στιε σχολέε Οικονοµίαε
µετά τη λήψη του συγκεκριµένου
διεθνούε φήµηε οικονοµολόγοε σηµείωσε
και ∆ιοίκησηε, Ανθρωπιστικών
µαθήµατοε όσο και στη συνολική αξιολόγηση
ότι "n αριστεία είναι n µοναδική Επιστηµών και Τεχνολογίαε. τα οποία,
του προγράµµατοε και των συντελεστών
απάντησή µαε στουε δύσκολουε καιρούε εκτόε από'Ελληνεε, έχουν προσελκύσει
του. που οι φοιτητέε πραγµατοποιούν
που περνάµε ",γι' αυτό και πρέπει
και αλλοδαπούε φοιτητέε -τουλάχιστον
ετησίωε µε το πέραε του
να σηκώσουµε όλοι τα µανίκια και να
60 µέχρι στιγµήε- από συνολικά
εκπαιδευτικού έτουε (exit ευη/θγ). Φέτοε
δουλέψουµε.
24 χώρεε. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο
άρχισε και n ετήσια αξιολόγηση
"Μέσα σε µια εποχή που πρόκειται
του 2012 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία
όλων των προγραµµάτων αλλά και του
να εφαρµοστεί ο νέοε νόµοε για την
τουε τέσσερα νέα µεταπτυχια¬
προσωπικού. Φ .∆ΗΜ.
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