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Συνδέεται µε τις έδρες ελληνικών
σπουδών το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
To

∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
της Ελλάδας αποτελεί
µία από τις
«φωτεινές» περιπτώσεις
στα ακαδηµαϊκά
δεδοµένα της χώρας. Πρόκειται για
ένα επιτυχηµένο ίδρυµα, χωρίς ακαδηµαϊκές
στρεβλώσεις και δυσαρµονίες,
µικρού µεγέθους βέβαια, αλλά
σχεδόν ...αυτοχρηµατοδοτούµενο.

Αυτόνοµο και ενισχυµένο
στο πλαίσιο του
σχεδίου «Αθηνά - Προσφέρει
σήµερα 15 µεταπτυχιακά
προγράµµατα

φυρωνει την επικοινωνία
µε τις
Έδρες Ελληνικών Σπουδών του εξωτερικού,
για να λάβει τη διαβεβαίωση
του προέδρου του ότι η βοήθεια
του Ιδρύµατος προς το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
θα είναι αµέριστη. Στα
εξειδικευµένα
προγράµµατα
της
Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο αντιπρόεδρος
του Ιδρύµατος, καθηγητής
Νικ. Μουστόπουλος, ενώ για το µοναδικό
αγγλόφωνο
µεταπτυχιακό
πρόγραµµα παγκοσµίως που προσφέρει
το Ίδρυµα και είναι αφιερωµένο
αποκλειστικά στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας, µίλησε ο λέκτορας
Κλασικής Αρχαιολογίας Μανώλης
Μανωλεδάκης.

Τα προγράµµατα

του πανεπιστηµίου
κηση του επιδιώκει την πρόσληψη η
αναφέρθηκε
στους στρατηγικούς
µετάταξη
22
νέων
µελών
∆ΕΠ
και
20
στόχους
του
∆ιεθνούς
πανεπιστηµίου,
Η οικονοµική του ανεξαρτησία
Σήµερα το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
νέων διοικητικών υπαλλήλων. Όπως
που όπως είπε είναι «ο φοιτητικοκεντρικός
οφείλεται, φυσικά, στο γεγονός ότι
παρέχει 10 µεταπτυχιακά προγράµµατα,
ανέφερε
ο
πρόεδρος
του,
καθηγητής
χαρακτήρας
του,
η
τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του
στην αγγλική γλώσσα τα περισσότερα
Κώστας Γραµµένος, το Ίδρυµα θα
αριστεία στη διδασκαλία και στην
προσφέρονται (αποκλειστικά στην
διεπιστηµονικά
και
είναι σύντοµα σε θέση «να καλύψει
έρευνα καθώς και η αµφίδροµη επικοινωνία
αγγλική γλώσσα) έναντι διδάκτρων.
καινοτόµα. Στα προγράµµατα αυτά
ένα
πολύ
µεγάλο
µέρος
του
λειτουργικού
µε
την
κοινωνία».
«Θέλουµε
Με αυτά τα δεδοµένα, αν και οι περισσότεροι
φοιτούν -αυτή τη στιγµή- συνολικά
του κόστους από τα δίδακτρα
τώρα να καταστήσουµε το
ανέµεναν ότι το συγκεκριµένο
(62%-72%) και να αποτελέσει ουσιαστικά
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο στη Θεσσαλονίκητριακόσιοι πενήντα τρεις µεταπτυχιακοί
ίδρυµα δεν θα «επιζούσε»
φοιτητές από την Ελλάδα και
το πρώτο σε υψηλό βαθµό
έναν κόµβο που θα δηµιουργήσει
του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση
το εξωτερικό. Η φοιτητική κοινότητα
αυτοχρηµατοδοτούµενο
Ανώτατο
δίκτυο
µε
τις
Έδρες
Ελληνικών
της ανώτατης εκπαίδευσης
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου έχει φιλοξενήσει
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας, εισάγοντας
Σπουδών του εξωτερικού. Θα ενισχυθεί
της
χώρας,
το ∆ιεθνές
µέχρι τώρα στους κόλπους
έτσι
ένα
νέο
µοντέλο
οικονοµικού
ως
ακαδηµαϊκός
χώρος
προσέλκυσης
Πανεπιστήµιο, που ιδρύθηκε το 2004
της φοιτητές από 19 χώρες (Αλβανία,
προγραµµατισµού,
διαχείρισης
ξένων
σπουδαστών,
που
µε την υπογραφή της τότε υπουργού
Αρµενία, Αυστραλία, Βουλγαρία,
και ανάπτυξης».
ήδη το πράττει, µε ξενόγλωσσα µεταπτυχιακά
Μαριέττας Γιαννάκου, παραµένει
Καναδάς,
Κύπρος,
ΠΓ∆Μ,
προγράµµατακ
κατά
το
αυτόνοµο και µάλιστα ενισχύεται.
Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα,
«Κόµβος» το ∆ιεθνές
πρότυπο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του
Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Ρουµανία,
Πανεπιστήµιο
Ινστιτούτου της Φλωρεντίας»
υπουργείου Παιδείας προβλέπεται
Ρωσία, Σερβία, Τουρκία,
δήλωσε.
Ο
κ.
Γραµµένος
στη
Θεσσαλονίκη
µάλιστα να συνδεθεί µε όλες τις
Ουκρανία, ΗΠΑ). To 91% των αποφοίτων
ζήτησε προχθές και την βοήθεια του
έδρες ελληνικών
σπουδών στον
του, οι οποίοι προέρχονται
Στη συνέντευξη ο κ. Γραµµένος
Ιδρύµατος Ωνάση, που όπως είπε, γεκόσµο.
από 19 χώρες, δήλωσε σε πρόσφατη
έρευνα που παρουσιάστηκε
πολύ
Προσφέρει 15 µεταπτυχιακά
ικανοποιηµένο και ικανοποιηµένο
προγράµµατα
από το επίπεδο των σπουδών του.
Για αυτό το λόγο καθιερώνεται η
«Εβδοµάδα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου»
Όπως ανακοίνωσαν προχθές σε
συνέντευξη Τύπου, που έγινε στην
σε ετήσια βάση, η οποία θα
Οι πολίτες θα ενηµερώνονται
Παιδείας.
διεξαχθεί µεταξύ 2- 6 Απριλίου 2013
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, οι εκπρόσωποι
για την αναδιάρθρωση της ανώτατης Ο ειδικός κόµβος λειτουργεί
του το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
η οποία και θα περιλαµβάνει συζητήσεις,
εκπαίδευσης
στην ιστοσελίδα του υπουργείου
προσφέρει
σήµερα
15
οµιλίες και διαδραστικά σεµινάρια.
Ιστοσελίδα, µέσω της οποίας
Παιδείας και οι ενδιαφερόµενοι
Η διδασκαλία στο ίδρυµα
µεταπτυχιακά
προγράµµατα,
µε
οι πολίτες µπορούν να ενηµερώνονταιπολίτες µπορούν να ενηµερώνονται
µέσο ετήσιο αριθµό φοιτητών τους
γίνεται από 107 επισκέπτες καθηγητές
για το σχέδιο «Αθηνά»
για την ανασυγκρότηση
του
28 ανά πρόγραµµα και µέσο όρο ετήσιων περί αναδιάρθρωσης της ανώτατης ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας,
εκ των οποίων οι 49 είναι διακεκριµένοι
διδάκτρων τα 4.000 € ανά φοιτητή.
καθηγητές του εξωτερικού
εκπαίδευσης της χώρας, δηµιούργησε
στο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
Μέχρι σήµερα έχει µόνο
και µάλιστα εξ αυτών οι 24 είναι ελληνικής
το
υπουργείο
athina@minedu.gov.gr.
µόνιµα 3 µέλη ∆ΕΠ, αλλά η διοί¬
καταγωγής.

Ιστοσελίδα του υπουργείου
Παιδείας για το σχέδιο «Αθηνά»
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