Επιχειρήσεις

Διευρύνονται οι δραστηριότητες του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Προστίθενται νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Οικονομία, Τεχνολογία και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
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Με την προσθήκη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το προσεχές ακαδημαϊκό
έτος, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα προσφέρει στο εξής δέκα προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών:.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε βάσει του ν. 3391/2005
με αποστολή να παρέχει ανωτάτη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς. Η διδασκαλία
των μαθημάτων των προγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα
έναντι διδάκτρων. Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή
Οικονομίας και Διοίκησης, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη Σχολή
Επιστημών Τεχνολογίας.
Ο στρατηγικός στόχος που ετέθη από την πρώτη στιγμή αφορούσε στη δημιουργία
αριστείας σε ένα φοιτητικοκεντρικό Πανεπιστήμιο το οποίο θα επιστρατεύσει όλες του
τις δυνάμεις – διδακτικές και διοικητικές – στη διαδικασία παροχής υψίστου επιπέδου
παιδείας στηριγμένης στη διαρκή ανταγωνιστική και αρίστη ακαδημαϊκή έρευνα. Το
Διεθνές Πανεπιστήμιο μέσω της πραγματοποίησης αυτού του στόχου συνεισφέρει
στην οικονομική, πολιτιστική και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας με
την οποία από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του προσπάθησε να συνδεθεί. Η
πολυεθνική ακαδημαϊκή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί σταδιακά το καθιερώνει ως
το πρώτο δημόσιο διεθνές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα.
Η λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ουσιαστικά καλύπτεται από πόρους
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», πράξη που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από Εθνικούς Πόρους και θα διατηρηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Στόχος
είναι τον Ιανουάριο του 2016 το ΔΙΠΑΕ να είναι ένα κατ’ εξοχήν
αυτοχρηματοδοτούμενο Πανεπιστήμιο κυρίως από τα δίδακτρά του.
Η υψηλή ποιότητα σπουδών, που παρέχεται από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους
καθηγητές, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση, καθιστούν το Διεθνές
Πανεπιστήμιο ένα κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. Στα λίγα χρόνια λειτουργίας
του, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε πόλο έλξης φοιτητών από πολλές χώρες, κυρίως
της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι περίπου διακόσοι ογδόντα (280)

απόφοιτοί του και οι διακόσιοι (200) ενεργοί φοιτητές του προέρχονται από είκοσι
πέντε (25) τουλάχιστον χώρες, δημιουργώντας έτσι μία πραγματικά πολυεθνική
κοινότητα γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντικότητα της αποστολής του ΔΙΠΑΕ.
Το Πανεπιστήμιο παρέχει τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης:
·

Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων (Executive MBA)

·

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

·

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking and Finance)

·

Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Sustainable Development) με κατευθύνσεις:

o

Βιώσιμες Στρατηγικές

o

Βιώσιμος Τουρισμός

·

Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MSc in Strategic Product Design)

·
Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης
των Διαφορών (LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative
Dispute Resolution).

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:
·

Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός (MA in Black Sea Cultural Studies)

·

Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (MA in Art, Law and Economy)

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας:
·

Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις:

o

Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων

o

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

·
Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information
and Communication Technology (ICT) Systems)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το
www.ihu.edu.gr ή να ενημερωθούν στα τηλέφωνα 2310807501, -28, -29.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτικές παρουσίασεις
(info sessions) κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα. Η επόμενη ενημερωτική παρουσίαση
είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012. Δίνεται έτσι η δυνατότητα
σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ενημερωθούν αναλυτικά για τα
προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, να θέσουν ερωτήσεις και να λάβουν
απαντήσεις σχετικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=464009

