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1. Πρόλογος1
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε με το Ν. 3391/2005 και είναι το πρώτο
δημόσιο Πανεπιστήμιο στο οποίο η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα. Αποτελείται από τρεις Σχολές, τη «Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
(ΣΟΔΝΕ)», τη «Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας (ΣΕΤ)» και τη «Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)»
και παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο από
την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις2 στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης του Ν. Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών).
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο έχει ως αποστολή και στόχο του:
(α) Να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Έλληνες και αλλοδαπούς,
(β) να παράγει και να μεταδίδει καινοτόμο γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει,
επιδιώκοντας την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία με την παροχή υψηλού επιπέδου
πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης στους φοιτητές του, προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου,

1
Η παρούσα έκθεση απολογισμού της δραστηριότητάς του Διεθνούς Πανεπιστημίου που αφορά στις δράσεις που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» κατά το ΕΣΠΑ 2007-2013
μέχρι 30-11-2015 εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίαση
της 18ης Μαρτίου 2016.
2
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο στεγάζεται και λειτουργεί σε κτίρια μισθωμένα από την ΠΑΣΕΓΕΣ (κατόπιν διενέργειας
διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού). Η καταβολή μισθωμάτων ανεστάλη τον Ιούνιο 2015, σε συνέχεια της υπ’ αριθ.
πρωτ. 1049/68827/17.06.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπλ. Υπουργού Παρ. Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα «Ανάκληση της αριθ. 132469/19-12-1984 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας παραχώρησης στην ΠΑΣΕΓΕΣ
έκτασης 56.695 τ.μ. από το αγρόκτημα Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης».
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(γ)

να καταρτίζει επιστήμονες και στελέχη που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες
της διαρκώς ανελισσόμενης

επιστήμης, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ανοικτής

κοινωνίας,
(δ) να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας και στην ανάδειξη και προώθηση της
χώρας ως διεθνούς εκπαιδευτικού προορισμού και
(ε)

να καθιερωθεί ως ένα διεθνώς καταξιωμένο Πανεπιστήμιο, το οποίο προσελκύει κορυφαίους
επιστήμονες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Εισαγωγή ΕΣΠΑ
(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013)

α) Στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλήφθηκε διακριτή
δράση που αφορούσε στην οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου.
Η υποβληθείσα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο πρόταση αξιολογήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) θετικά, με αποτέλεσμα την ένταξη
πράξης με τίτλο: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», με εγκεκριμένο
προϋπολογισμό δαπανών δεκαεννέα εκατομμυρίων ευρώ (19 εκ. ευρώ) και κωδικό ΟΠΣ 200056. Η
εγκεκριμένη

χρηματοδότηση

αφορούσε

αρχικά

στη

λειτουργία

ενός

(1)

προγράμματος

Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και τριών (3) Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέχρι το τέλος του 2013. Το εποπτεύον Υπουργείο, λαμβάνοντας
υπόψη το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος, τη δυναμική και την αναγνώριση των
παρεχομένων άριστων υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προέβη στην
επέκταση της διάρκειας εκτέλεσης της ανωτέρω πράξης έως τις 30.11.2015 με συνολικό
προϋπολογισμό 19,495 εκ. ευρώ για την υποστήριξη της λειτουργίας δέκα (10) Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών των τριών (3) Σχολών του.
β) Η προαναφερθείσα Πράξη εκτελέστηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στη Θέρμη,
Θεσσαλονίκης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ιδρύματος ανέλαβε την οικονομική διαχείριση
εκτέλεσης της Πράξης έχοντας εξασφαλίσει καταρχήν την απαραίτητη επιβεβαίωση διαχειριστικής
επάρκειας δικαιούχου προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

και επιτυγχάνοντας στη συνέχεια την

πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητάς του σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Έρευνας και Συναφών
Δραστηριοτήτων».
Οι

απαραίτητες

υποδομές

εξοπλισμού,

λογισμικού,

βιβλιοθήκης

και

συνδρομών

σε

βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για τα πρώτα στάδια εκτέλεσης της Πράξης προϋπήρχαν είτε ως
αποτέλεσμα εκτέλεσης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ», είτε αξιοποιώντας χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το

απαραίτητο

πρόσθετο

ανθρώπινο

δυναμικό

(ακαδημαϊκό

και

επιστημονικό

διοικητικό/τεχνικό) για την εκτέλεση της Πράξης εξασφαλίστηκε μέσα από διαυγείς και αξιοκρατικές
διαδικασίες δημοσιοποιημένων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε συμμόρφωση με τους
ενωσιακούς και εθνικούς κανονισμούς διαχείρισης του ΕΣΠΑ), καθώς και με την επιλογή με κριτήρια
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αριστείας διακεκριμένων καθηγητών του εξωτερικού (σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη
λειτουργία ΠΜΣ). Το απασχολούμενο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα
με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας του Ιδρύματος, αξιολογείτο σε ετήσια βάση, ώστε
αφενός να ελέγχεται το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και αφετέρου να τίθενται σαφείς και
μετρήσιμοι στόχοι για την παραγωγή βέλτιστων παραδοτέων.

3. Εκπαίδευση
α. Πολιτική εκπαίδευσης
Ο στρατηγικός στόχος του Διεθνούς Πανεπιστημίου να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης των
ικανοτέρων φοιτητών από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, επιδιώχθηκε με την παροχή υψηλού
επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
θεραπεύουν επιστημονικά πεδία αιχμής, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζουν συνδυαστική
πρωτοτυπία και δεν προσφέρονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής.
Στοχεύουν στην προώθηση καινοτόμων και αναπτυξιακών δράσεων, στην ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών, καθώς και στην ανάδειξη και διαχείριση της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής.
Τα ΠΜΣ έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους
και είναι εφάμιλλα αντίστοιχων ΠΜΣ διεθνώς διακεκριμένων Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, τα ΠΜΣ
έχουν διαμορφωθεί και εμπλουτίζονται δυναμικά βάσει των αναγκών της κοινωνίας, της ευρύτερης
περιοχής, της ανατροφοδότησης που λαμβάνεται από τους φοιτητές και τέλος βάσει των τρεχουσών
επιστημονικών εξελίξεων. Η στόχευση σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό είναι οι διδάσκοντες να
έχουν διεθνή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στα αντικείμενα τους, ώστε να παρέχεται άριστη
διδασκαλία και ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών. Τα παραπάνω συμβάλουν καθοριστικά στην
προσφορά μιας ποιοτικής και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής εμπειρίας. Σαφή επιβράβευση της
πολιτικής αυτής, αποτελεί η απόφαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» να
χρηματοδοτήσει εξολοκλήρου ένα από τα ΠΜΣ του Ιδρύματος για τέσσερα συνεχόμενα ακαδημαϊκά
έτη.

β. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εξέλιξη αυτών
Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-16) προσφέρονται δεκαεννέα (19)
ΠΜΣ κατανεμημένα στις τρεις Σχολές του. Το πρώτο ΠΜΣ προσφέρθηκε το 2008 και από τότε
υπάρχει μια συνεχής αύξηση του αριθμού των ΠΜΣ όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δ1 αλλά και
στο Παράρτημα 1.
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Διάγραμμα Δ1: Αριθμός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ανά Σχολή

γ. Κατηγορίες Διδασκόντων (πρόβλεψη νόμου), Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες και Διοικητικό
Προσωπικό
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 3391/2005 συστήθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
45 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 15 θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και 15 θέσεις μελών Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Οι παραπάνω θέσεις κατανέμονται ισομερώς στις τρεις του Σχολές. Σήμερα
στο Ίδρυμα υπηρετούν 7 μέλη Δ.Ε.Π. και 1 μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. (εκκρεμεί ο διορισμός 1 μέλους Δ.Ε.Π.).
Επίσης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο έχουν ιδρυθεί 31 οργανικές θέσεις διοικητικών υπάλληλων από τις
οποίες μόνο 1 είναι πληρωμένη και 30 είναι κενές.
Η σημαντική έλλειψη μόνιμου διδακτικού αλλά και διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα,
καλύπτεται από εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις ανάθεσης έργου, οι οποίοι αμείβονται από
εκτελούμενα προγράμματα μέσω του Ειδικού Λογαριασμό Έρευνας. Ανάγκες σε διοικητικό
προσωπικό

καλύφθηκαν

και

μέσω

προγραμμάτων

κινητικότητας,

με

αποσπασμένους

εκπαιδευτικούς, ο αριθμός των οποίων έχει κυμανθεί στα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος από 2
έως 8 κατ’ έτος. Το διδακτικό έργο καλύπτεται επιπλέον από επισκέπτες καθηγητές από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή του εσωτερικού (για τους τελευταίους κατόπιν προκήρυξης των
θέσεων / γνωστικών αντικειμένων), όπως και από ειδικούς επιστήμονες (κατόπιν προκήρυξης των
θέσεων / γνωστικών αντικειμένων) καθώς και από έκτακτο διδακτικό προσωπικό (σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 407/80).
Στο Πανεπιστήμιο την περίοδο 2009 – 2015 έχουν διδάξει υψηλός αριθμός καθηγητών, τα δε
τελευταία έτη υπερβαίνουν τους 106 επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εσωτερικού
και του εξωτερικού από 16 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία,

Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα,

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουκρανία,
Σερβία). Στο παρακάτω Διάγραμμα Δ.2 παρουσιάζεται η κατανομή των επισκεπτών Καθηγητών.
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Διάγραμμα Δ2: Προέλευση Επισκεπτών Καθηγητών για την περίοδο 2009-2015

Επιπλέον, απασχολούνται ακαδημαϊκοί συνεργάτες βάσει συμβάσεων ανάθεσης έργου σε
εκτελούμενα προγράμματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή επιστημονικής υποστήριξης για
την ανάπτυξη και λειτουργία των ΠΜΣ.
Η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των ΠΜΣ είναι κρίσιμη, καθόσον εκτός του
εκπαιδευτικού τους έργου, παρέχουν σε καθημερινή βάση επικουρία στους φοιτητές, και
επιπρόσθετα, μαζί με τους επιστημονικά επιβλέποντες των προγραμμάτων και τα μέλη ΔΕΠ
αποτελούν θύλακες της αριστείας στην έρευνα, αλλά και στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις
επιχειρήσεις.

δ. Φοιτητές (αριθμοί και δείκτες)
Στο ακόλουθο Διάγραμμα Δ3 αποτυπώνεται ο αριθμός εισερχόμενων φοιτητών και το
ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Η εξέλιξη του αριθμού των φοιτητών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα ακολουθεί σαφή αυξητική τάση και
καταδεικνύει την δυναμική του Ιδρύματος. Επίσης ο αριθμός αποφοιτησάντων ανά ακαδημαϊκό έτος
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δ4.
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Διάγραμμα Δ3: Εισακτέοι Φοιτητές και Ποσοστό Αλλοδαπών Φοιτητών 2008-2015

Διάγραμμα Δ4: Αριθμός Αποφοιτησάντων ανά έτος για την περίοδο 2009-2015
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ii) Εκπαιδευτική εμπειρία και υποστήριξη φοιτητών
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελεί ένα κατ’ εξοχή φοιτητοκεντρικό ίδρυμα. Καθ’
όλη την εκπαιδευτική τους πορεία, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου υποστηρίζονται ουσιαστικά από
το ακαδημαϊκό προσωπικό, κυρίως μέσω του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών
(Academic Mentor), ο οποίος προσφέρει προσωπική βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση ατομικά
σε κάθε φοιτητή σε θέματα σπουδών, αλλά και σταδιοδρομίας. Επιπλέον, κάθε εξάμηνο λαμβάνουν
χώρα συναντήσεις της επιτροπής εκπροσώπων φοιτητών ανά ΠΜΣ με τον Επιστημονικό Διευθυντή
εκάστου προγράμματος και με άλλα σχετιζόμενα μέλη του Πανεπιστημίου (Student-Staff Liaison
Committees) όπου και θέτουν ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών και στις λοιπές
λειτουργίες των υπηρεσιών υποστήριξης. Παράλληλα, υπάρχει συστηματική φροντίδα για την
ανταπόκριση σε άμεσο χρόνο του Ιδρύματος στις προτάσεις και στις παρατηρήσεις των φοιτητών.
Βασική παράμετρο, όσον αφορά στη στόχευση για αριστεία στην εκπαίδευση, αποτελεί η
φοιτητοκεντρική πολιτική του πανεπιστημίου, η οποία αποτυπώνεται στα υψηλά ποσοστά
ικανοποίησης των φοιτητών τόσο από την ποιότητα σπουδών των ΠΜΣ, όσο και τη γενικότερη
μαθησιακή τους εμπειρία στο Ίδρυμα. Για το λόγο αυτό δίνεται βήμα στους φοιτητές, μέσω της
συστηματικής αξιολόγησης (ανά διδακτική περίοδο) όλων των εκφάνσεων της μαθησιακής τους
εμπειρίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης τους, οι
φοιτητές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο για την συνολική τους εμπειρία και αξιολογούν το
σύνολο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, η
ικανοποίηση των φοιτητών ανά έτος προκύπτει από το παρακάτω Διάγραμμα Δ5:
Διάγραμμα Δ5: Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης αποφοίτων 2010-2014

Θετικά αποτελέσματα προκύπτουν επίσης και στην ερώτηση που αφορά στο κατά πόσον θα
συνιστούσαν σε άλλους το ΠΜΣ που παρακολούθησαν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που
κυμαίνονται μεταξύ του 88% και 96% των αποφοίτων όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί
(Διάγραμμα Δ6).
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Διάγραμμα Δ6: Ποσοστό Αποφοίτων που θα συνιστούσαν το ΠΜΣ που παρακολούθησαν

iii) Πολιτική Υποτροφιών
Το Ίδρυμα προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών πλήρους ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων.
Προσφέρει υποτροφίες που βασίζονται στην Ακαδημαϊκή Αριστεία (σε υποψήφιους φοιτητές που
ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 5% του πανεπιστημίου προέλευσης ανά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος
και εντός των ορίων του εκάστοτε προϋπολογισμού). Επίσης κάθε ΠΜΣ προσφέρει κάθε έτος μέχρι
το 10% των ακαθάριστων εσόδων για μείωση των διδάκτρων υποψήφιων φοιτητών που πληρούν
κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας ή και οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα
προσφέρει πλήρεις υποτροφίες στο Πρόγραμμα Υποτροφιών «Equal Society» και συμμετέχει σε
προγράμματα υποτροφιών που χορηγούνται από τρίτους (ΙΚΥ, Erasmus, Ιδιωτικές Χορηγίες, όπως
Ίδρυμα Αλεξόπουλου, Deloitte, ανώνυμοι Χορηγοί). Τέλος, έχει λειτουργήσει και ο θεσμός των
ανταποδοτικών υποτροφιών υπό τη μορφή της μερικής απαλλαγής διδάκτρων, στο πλαίσιο του
οποίου οι επιλεχθέντες υπότροφοι ασχολούνται με ερευνητικά θέματα, συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ που παρακολουθούν.
ε. Υποδομές (χώροι εργαστηριακών ασκήσεων, βιβλία, βάσεις δεδομένων)
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από παράπλευρες υπηρεσίες που προσφέρονται
στους φοιτητές.
Βιβλία, βάσεις δεδομένων
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 13.877 τόμους βιβλίων, 16 ηλεκτρονικές συνδρομές σε βάσεις δεδομένων
πλήρους κειμένου και 25 συνδρομές τίτλων περιοδικών σε έντυπη μορφή. Oι κυριότερες βάσεις
δεδομένων είναι οι εξής: EBSCO, Bloomberg, Thomson One, Amadeus, Bankscope, Ηeinonline,
Beckonline, WestLaw, Lexis-Nexis, JSTOR. Επίσης η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), με αποτέλεσμα να παρέχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
συνδρομές του.
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Υποδομές Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Στο Ίδρυμα έχει γίνει σημαντική επένδυση σε υποδομές Τεχνολογίας, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με ταχύτατη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο (ασύρματη, ενσύρματη), πρόσβαση σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων του εξωτερικού με
οικονομικοτεχνικά δεδομένα, βιβλία, δημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα (δες § βιβλία).
Χώροι Εργαστηριακών Ασκήσεων
Το Ίδρυμα έχει προμηθευτεί εκπαιδευτικό εργαστηριακό εξοπλισμό και δημιούργησε
κατάλληλους χώρους εργαστηριακών ασκήσεων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των φοιτητών του και της έρευνας. Παράλληλα υπάρχει στους χώρους του πανεπιστημίου
εγκατεστημένος πρότυπος ερευνητικός φωτοβολταϊκός σταθμός του οποίου η παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μέρος των αναγκών του Ιδρύματος. Πέρα από τα ενεργειακά και
οικονομικά οφέλη, το Ίδρυμα με την εγκατάσταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της
λειτουργίας του σταθμού και την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων σε φυσική κλίμακα,
υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα των ΠΜΣ στο χώρο της ενέργειας.
Ο εξοπλισμός του πανεπιστημίου περιλαμβάνει επιδεικτικές εκπαιδευτικές μονάδες μετατροπής
ενέργειας (συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και ηλεκτρισμό, κινητήρα stirling,
κυψέλη καυσίμου) και μετρητικές διατάξεις, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την τεχνική κατάρτιση
των φοιτητών κυρίως στα ΠΜΣ της ΣΕΤ. Επίσης, η ΣΟΔΝΕ διαθέτει υποδομές τεχνολογίας αιχμής για
την προτυποποίηση προϊόντων, όπως τρισδιάστατους σαρωτές και εκτυπωτές, λέιζερ κοπής και
εγχάραξης προϊόντων, CNC κ.ά., τα οποία συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετικού
ΠΜΣ.
στ. Δια βίου μάθηση και συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Στο Ίδρυμα προσφέρεται πλήθος προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» που διαρκώς αυξάνονται.
Συνολικά έχουν προσφερθεί από το 2013, 10 προγράμματα αυτής της κατηγορίας, τα περισσότερα
από τα οποία επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση ή και ακόμα πιο συχνά.
Από το 2012-13 εισήχθη στα περισσότερα από τα ΠΜΣ της ΣΟΔΝΕ, ο θεσμός της Συμβουλευτικής
Εργασίας (Consulting Projects) που προφέρεται αντί 2 μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές, ατομικά ή
σε ομάδες δυο ατόμων, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα project παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό. Η τελική έκθεση και
παρουσίαση αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα και ένα στέλεχος της επιχείρησης ή
οργανισμού. Ένα ανάλογο εγχείρημα που εφαρμόζεται στο ΕΜΒΑ είναι το «Field trip», με επίκεντρο
την παροχή υπηρεσιών από τους φοιτητές προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO). Στα ΠΜΣ της
ΣΕΤ προσφέρεται ένας αριθμός θεμάτων διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με επιχειρήσεις και
φορείς (όπως ΕΚΕΤΑ, Intracom), που επιβλέπονται από διδάσκοντα του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Και
οι τρεις ανωτέρω δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την σύνδεση των σπουδών με την
αγορά εργασίας και την κοινωνία εν γένει και η συμμετοχή των φορέων στην πρόσκληση
συμμετοχής είναι άκρως ενθαρρυντική και αυξητική.
Επιπρόσθετα, oι φοιτητές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται από τους διδάσκοντες του
Ιδρύματος στην συμμετοχή τους σε εθνικούς και διεθνείς φοιτητικούς Διαγωνισμούς (όπως,
Ennovation, Economia, Business Talents). Σε πολλούς από αυτούς υπάρχουν διακρίσεις και
βραβεύσεις φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
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Τέλος, προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και workshop σε πρακτικά θέματα και εξειδικευμένα
εργαλεία όπως Bloomberg, Matlab, EnergyPlus, ANSYS, Android, Arduino, Robotics), αλλά και
γενικότερου χαρακτήρα, ανάλογα με τη θεματική του οικείου ΠΜΣ (π.χ “WTO-LAW”, «60 minutes with
a manager»).

4. Έρευνα
α. Πολιτική έρευνας
Βασικό άξονα της πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας στο Ίδρυμα αποτελεί η διασφάλιση της
αριστείας στο παραγόμενο ερευνητικό έργο, σε όλα τα αντικείμενα που θεραπεύουν οι Σχολές.
Ειδικότερα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη
διεπιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου, που στόχο έχει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η
συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωσή του στη διεξαγωγή έρευνας και τη δημιουργία
γνώσης σε αντικείμενα επιστημονικής αιχμής, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σημασία της
αλληλεπίδρασης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό, αλλά κυρίως τον αντίκτυπό της στην
ευρύτερη κοινωνία. Για το λόγο αυτό το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δημιούργησε

ένα

περιβάλλον το οποίο διασφαλίζει ότι η έρευνα διεξάγεται με υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουν
στόχο δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Η διεξαγωγή έρευνας με υψηλό
αντίκτυπο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα λειτουργεί επίσης ως καταλύτης στην ανάπτυξη
επιστημονικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης
από το Πανεπιστήμιο έρευνας διαχέονται στην κοινωνία, καθώς αποτελούν βασικό άξονα της
διδασκαλίας σε μαθήματα των ΠΜΣ του Ιδρύματος.
Παράλληλα, η συστηματική ερευνητική δραστηριότητα με υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με
την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση
ερευνητικών κονδυλίων και εκπαιδευτικού προσωπικού εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και
διεθνούς εμπειρίας, που διασφαλίζουν το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για ερευνητική αριστεία.
Μέσω της επίτευξης των παραπάνω στόχων και των διεθνών διεπιστημονικών συνεργασιών,
επιδιώκεται παράλληλα η ενίσχυση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστημίου,
γεγονός που συντείνει τόσο στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών, όσο και στην εμπέδωση
της οικονομικής του βιωσιμότητας και ανεξαρτησίας.
Το στρατηγικό πλάνο της αριστείας αποσκοπεί στην καθιέρωση του Πανεπιστημίου στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα ως υπολογίσιμου ιδρύματος στην έρευνα και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η
αναγνώριση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών μονάδων, η
εδραίωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί καινοτόμες δράσεις και συνέργειες, καθώς και η
κατοχύρωση των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας της παραγόμενης έρευνας. Έμφαση δίνεται
στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ερευνητικής δράσης, στις αλληλεπιδράσεις των Σχολών με
ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και στη σύναψη συνεργασιών για κοινές δράσεις με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στο παραπάνω πλαίσιο, το Ίδρυμα έχει συνάψει συμφωνία
επιστημονικής συνεργασίας και ακαδημαϊκών ανταλλαγών

στα νομικά του

προγράμματα με το Πανεπιστήμιο της Χαιδελβέργης.
β. Παραγωγικότητα και αναγνώριση του ερευνητικού έργου
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μεταπτυχιακά

Βασικό στόχο για τη στρατηγική ανάπτυξη της έρευνας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
αποτελεί η σύγκλιση του επιπέδου της έρευνας του Ιδρύματος προς τα διεθνώς καταξιωμένα
ερευνητικά ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Για την επίτευξη του γενικού αυτού στόχου πραγματοποιείται
καταγραφή και συνεχής παρακολούθηση της παραγωγικότητας και της αναγνώρισης του
ερευνητικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ και ακαδημαϊκοί συνεργάτες). Αξίζει να
τονιστεί ότι η πλειοψηφία των επιστημονικών εργασιών έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά. Για παράδειγμα, σημαντικός αριθμός των δημοσιεύσεων που άπτονται του
πεδίου της διοίκησης και οικονομίας χαρακτηρίζονται ως κατηγορίας “3*” ή “4*”, σύμφωνα με την
προσφάτως αναθεωρημένη διεθνή λίστα κατάταξής των επιστημονικών περιοδικών Academic
Journal Guide (Chartered Association of Business Schools). Επίσης, οι δημοσιεύσεις που άπτονται του
πεδίου της τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή απήχησης.
Το χρονικό διάστημα 2009-2015 το σύνολο δημοσιεύσεων σε περιοδικά “4*” και “3*”3
ανέρχονται σε 11 και 36, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος του συντελεστή απήχησης ανά δημοσίευση είναι
μεγαλύτερος από 2, ενώ ο μέσος όρος ετεροαναφορών ανά δημοσίευση είναι μεγαλύτερος από 4. Οι
δημοσιεύσεις στον κλάδο των

νομικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, κατά τη διεθνή

πρακτική, αφορούν μονογραφίες, συμβολές σε συλλογικούς και τιμητικούς τόμους και τόμους
πρακτικών διεθνών συνεδρίων, καθώς και άρθρα και εξειδικευμένα σχόλια δικαστικών αποφάσεων
σε καθιερωμένης αξίας ελληνικά και διεθνή περιοδικά με ή χωρίς κριτές, τα οποία συγκαταλέγονται
στα σημαντικότερα περιοδικά των οικείων επιστημονικών κλάδων, με καθοριστική επίδραση στην
θεωρία και στην πράξη.
Στα

παρακάτω

γραφήματα

(Διαγράμματα

Δ7

και

Δ8)

αποτυπώνονται

σχετικοί

δείκτες

παρακολούθησης, καθώς και η χρονική τους εξέλιξη (περίοδος αναφοράς: 2009 - 2015) .
4

Διάγραμμα Δ7: Εξέλιξη δημοσιεύσεων και
ετεροαναφορών

Διάγραμμα Δ8: Αθροιστική εξέλιξη δημοσιεύσεων
και ετεροαναφορών

Το Διάγραμμα Δ7 αποτυπώνει την εξέλιξη των δημοσιεύσεων ανά έτος, καθώς επίσης και τις
αντίστοιχες ετεροαναφορές ανά έτος. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα Δ8 αποτυπώνει αθροιστικά τον
αριθμό των δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών. Με δεδομένο ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό (μέλη
ΔΕΠ και ακαδημαϊκοί συνεργάτες) στο εξεταζόμενο διάστημα παραμένει διαχρονικά περίπου
σταθερό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κατά κεφαλή μεγέθη καταγράφουν αντίστοιχες τάσεις. Το
τελευταίο έτος, ο αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά ισοδύναμο
ανθρωπο-έτος κυμάνθηκε στο 2,6.
3 Ως δημοσιεύσεις σε περιοδικά “4*” και “3*” υπολογίζονται εκτός από τα αντίστοιχα περιοδικά της λίστας
κατάταξης Academic Journal Guide, τα επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν συντελεστή απήχησης τέτοιο ώστε
να κατατάσσονται στο ανώτερο 10% και 25%, αντίστοιχα, των περιοδικών που συγκροτούν έκαστο επιστημονικό
πεδίο.
4

Πηγή των στοιχείων για τα Διαγράμματα αποτελεί η βιβλιογραφική βάση Scopus.
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γ. Διδακτορικές σπουδές
Η έναρξη των Διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται το 2012 με την εξέλιξη μελών ΔΕΠ του
πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης και λήψης διδακτορικού διπλώματος στα κύρια γνωστικά
πεδία των Σχολών του Ιδρύματος. Στην παρούσα φάση, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
εκπονούν τη διδακτορική διατριβή τους 4 Υποψήφιοι Διδάκτορες, 2 από τους οποίους προέρχονται
από το εξωτερικό, άλλες 3 νέες θέσεις υποψήφιων διδακτόρων έχουν προκηρυχθεί, μια εκ των
οποίων είναι στο τελικό στάδιο επιλογής, ενώ άλλες δύο θα προκηρυχθούν τον ερχόμενο μήνα. Ο
σχετικά περιορισμένος

αριθμός Υποψήφιων Διδακτόρων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι

επίβλεψη διδακτορικών φοιτητών μπορούν να ασκούν καθηγητές με ελάχιστη βαθμίδα αυτήν του
Επίκουρου, περιορισμός που μόλις πρόσφατα καλύφθηκε από το υπάρχον ακαδημαϊκό προσωπικό
του Πανεπιστημίου σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα και όχι σε άλλα όπως στις Νομικές Σπουδές,
Χρηματοπιστωτικά, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σχεδιασμός Προϊόντων Αρχαία Ιστορία για τα οποία δεν έχει
ακόμη δοθεί καμία θέση ΔΕΠ.

δ. Ερευνητικά έργα (συμμετοχή, αυτοχρηματοδοτούμενα)
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές ερευνητικές
δραστηριότητες που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από εθνικούς
πόρους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα GREEN-AgriChains (www.green-agrichains.eu), PaaSport
(paasport-project.eu), TREND (www.fp7-trend.eu), NEMODE (www.nemode.ac.uk). Επίσης, το Ίδρυμα
από ίδιους πόρους χρηματοδότησε την έρευνα και ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων (Virtual Labs),
όπως επίσης και το ερευνητικό έργο Smart IHU (rad.ihu.edu.gr/smartihu). Παράλληλα, το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Ιδρύματος συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό δράσεων του Προγράμματος
European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research (COST ES1004, COST FP1306,
COST TU1401, COST ES1002, COST IC0804) και έχει σημαντική συνεισφορά σε ερευνητικά πεδία που
άπτονται των ανθρωπιστικών επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ίδρυμα ολοκλήρωσε
επιτυχώς προγράμματα όπως το “The heroes of the Hellenes. The politics of war veteran rewards”, με
χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων και το “Mines, olives and monasteries: Towards an
environmental macrohistory of Halkidiki”, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ).
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5. Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση-Κοινωνική Προσφορά
α. Πολιτική εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και κοινωνικής προσφοράς
Το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια, τη διεθνοποίηση και την κοινωνική
προσφορά, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανάδειξη της χώρας σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται συνεχής προσπάθεια για αύξηση του αριθμού των φοιτητών
που προέρχονται από το εξωτερικό αλλά και για αύξηση του αριθμού των ερευνητικών και των
εκπαιδευτικών συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού που αποσκοπούν και στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών σε πολλαπλά επίπεδα όπως προσέλκυση φοιτητών, κινητικότητα φοιτητών και
προσωπικού.
Επιπλέον μέσω των ειδικών δομών του Πανεπιστημίου (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο
Erasmus, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - ΜΟΚΕ, Δομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ) και σε συστηματική συνεργασία με μεγάλο αριθμό παραγωγικών φορέων
και επιχειρήσεων (π.χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - ΜΚΟ, Κοινωνικούς / Πολιτιστικούς /
Παραγωγικούς φορείς - ΚΠΠ) το Ίδρυμα συμβάλει ενεργά στην πνευματική, πολιτιστική και
κοινωνική ζωή και στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
β. Απορροφητικότητα φοιτητών
Όλοι ανεξαιρέτως οι απόφοιτοι του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι ευπρόσδεκτοι
στο Δίκτυο Αποφοίτων που υποστηρίζει το Γραφείο Διασύνδεσης. Τα μέλη του δικτύου
απολαμβάνουν

διάφορα

προνόμια,

όπως

συμμετοχή

σε

συνέδρια

και

παρουσιάσεις

προσκεκλημένων στελεχών και ακαδημαϊκών στο πανεπιστήμιο, δια βίου εκπαίδευση, υποστήριξη
σε θέματα καριέρας και αναζήτησης εργασίας, ακαδημαϊκή καθοδήγηση (Μentoring), συμμετοχή σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, πρόσβαση στην βιβλιοθήκη κ.α.
Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει βάση δεδομένων (dastaDB) όπου είναι καταγεγραμμένα
όλα τα προσωπικά στοιχεία επαγγελματικής εξέλιξης φοιτητών και αποφοίτων. Σε ετήσια βάση
πραγματοποιείται Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων.
Τα βασικά στοιχεία προς διερεύνηση είναι: (i) ο βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από το
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολούθησαν καθώς και των υποδομών του
Πανεπιστημίου, (ii) το ποσοστό απασχόλησης, (iii) η μορφή απασχόλησης, (iv) η συμβολή της
απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην εύρεση
ή διατήρηση της θέσης εργασίας τους.
Τα ετήσια αποτελέσματα παρουσιάζονται στη Διοικούσα Επιτροπή και στις Σχολές και βάση
αυτών καταρτίζεται σχέδιο δράσης (action plan) με διορθωτικές ενέργειες.
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Διάγραμμα Δ9: Έρευνα Απορρόφησης Αποφοίτων στην αγορά εργασίας 2010-2014

Το Διάγραμμα Δ9 τεκμηριώνει την αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των προγραμμάτων
σπουδών από τα οποία αποφοιτούν καταρτισμένοι επιστήμονες έτοιμοι να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς και να ανελιχθούν στον τομέα εξειδίκευσής τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων εργάζεται στην Ελλάδα, καταδεικνύοντας ένα
συγκριτικό του πλεονέκτημα που δίδουν τα πτυχία του Διεθνούς Πανεπιστημίου, δεδομένου του
σκληρού ανταγωνισμού σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
γ. Σύμφωνα συνεργασίας
Η ανάπτυξη δράσεων και συνεργειών για τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας
με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της αγοράς, αποτελεί
έναν από τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, το Ίδρυμα έχει συνάψει
σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Χαιδελβέργης, το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά,
το Charles University της Πράγας, καθώς και με τους ακόλουθους φορείς: Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας Α.Ε., CFA - Institute University Recognition Programme, Deloitte Ελλάδος, Δήμος
Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό
Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο, Fibran, Intracom, Oracle, Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ
Χαλκιδικής, Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος), Σύνδεσμο
Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας), Τουριστικά Συγκροτήματα Ελλάδος ΑΕ.
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δ. Εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, Innovation Days, IHU week)
Το Πανεπιστήμιο και οι επιμέρους Σχολές διοργανώνουν

πληθώρα εκδηλώσεων με

προσκεκλημένους καταξιωμένους ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και το «επιχειρείν».
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους ετήσιους θεσμούς του Ιδρύματος, όπως η εβδομάδα του Διεθνούς
Πανεπιστημίου και των Ημερών Καινοτομίας, δύο θεσμοί που καθιερώθηκαν από το πανεπιστήμιο
με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα αιχμής στα
επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΠΜΣ του Ιδρύματος, διεξάγονται συχνά ημερίδες, σεμινάρια
και συνέδρια με σχετική θεματολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται: διοργάνωση συνεδρίων και
σεμιναρίων με κορυφαίους οργανισμούς θεσμικής διαιτησίας (International Chamber of Commerce
(ICC), German Institution of Arbitration (DIS), International Centre for Dispute Resolution (ICDR),
επαγγελματικά σεμινάρια για στελέχη τραπεζών (Marfin και Eurobank), διοργάνωση του “1st
International Conference on Sustainable Development” από φοιτητές του Πανεπιστημίου,
διοργάνωση ημερίδων (workshops) όπως “International Workshops on the Black Sea in Antiquity”,
“Hands-on workshop on Android application development”, Workshop on The Common European
Sales Law, Workshop on World Trade Organisation Law, η συμμετοχή τριών φοιτητών του LLM, με
την οικονομική αρωγή του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) στο διεθνή διαγωνισμό 9th Frankfurt
Investment Arbitration Moot Court.
ε. Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) με πλούσια
δραστηριότητα όπως συμβουλευτικές συνεδρίες, ημερίδες. Εκτός από τις Ημέρες Καινοτομίας, κατά
τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις και
παρουσιάσεις για θέματα δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων, το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τους
φοιτητές του να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας, όπως το Ennovation5, στο οποίο και
έχει θεσμοθετηθεί βραβείο εκ μέρους του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο διοργανώνει
μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων σε “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στο πλαίσιο της “Δια
Βίου Μάθησης” με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης στον τομέα των νεοφυών αλλά και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένης της αναγνώρισης της σπουδαιότητάς τους για την ελληνική
οικονομία.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους σημαντικούς
φορείς της πόλης προχωρούν στη δημιουργία του Ανοικτού Οικοσυστήματος Καινοτομίας με σκοπό
τη λειτουργία προ-θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας.
στ. Συμβουλευτική Επιτροπή
Η συμβουλευτική Επιτροπή προς τη Δ.Ε αποτελεί άτυπο όργανο αποτελούμενο από
εξωτερικούς, μη πανεπιστημιακούς, καταξιωμένους στο χώρο που δραστηριοποιούνται με στόχο να
αποτελούν τον “ανεξάρτητο και μη επηρεαζόμενο εξωτερικό σύμβουλο” για τα τεκταινόμενα στο
Διεθνές Πανεπιστήμιο και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τη χάραξη της
Στρατηγικής του Ιδρύματος και άλλων ζωτικής σημασίας δράσεων του Πανεπιστημίου. Μέλη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι κ.κ. Αντώνης Παπαδημητρίου (πρόεδρος), Αριστείδης
5

Ο Διεθνής Διαγωνισμός ENNOVATION διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κυπριακό
ΑΕΙ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (http://ennovation.gr)
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Αλαφούζος, Θεμιστοκλής Βώκος, Βασίλης Ευθυμιάδης, Θανάσης Μαρτίνος, Νικόλαος Μπακατσέλος
και Ευθύμιος Χριστοδούλου.
ζ. Business Gateway
Το Business Gateway (Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης) έχει ως στόχο να γεφυρώσει το
χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα (προσωπικό, φοιτητές, αποφοίτους) και τον
επιχειρηματικό κόσμο. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν κατάλληλους αποφοίτους
για τυχόν θέσεις εργασίας, έχουν πρόσβαση σε ερευνητικά έργα, προφίλ αποφοίτων και σε
διπλωματικές εργασίες ώστε να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα την επιστημονική εξειδίκευση που
θα κάλυπτε τις ανάγκες τους. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας. Στο χρονικό
διάστημα 2010-2015 δημοσιοποιήθηκαν στο δίκτυο Business Gateway 693 θέσεις εργασίας και 100
ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.
η. Χορηγίες
Πραγματοποιείται συνεχής προσπάθεια για την συγκέντρωση χορηγιών από διάφορους φορείς
και οργανισμούς. Παραδείγματα της προσπάθειας αυτής αποτελεί η επιχορήγηση της ερευνητικής
δράσης και του διδακτικού έργου των νομικών προγραμμάτων (“LLM in Transnational and European
Commercial Law” και “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy”) από τις σημαντικότερες
Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες και από κρίσιμους φορείς του Ενεργειακού Κλάδου. Επιπλέον, η
Deloitte Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του MSc in International Accounting, Auditing, and
Financial Management.
Τετραετές Πρόγραμμα Χρηματοδότησης το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»
Tέλος, τo πρόγραμμα MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia
χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» όπως και άλλες ερευνητικές
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη θεματική περιοχή της Αρχαίας Μακεδονίας.
θ. Διακεκριμένοι καθηγητές του εξωτερικού, επίτιμοι διδάκτορες
Το Πανεπιστήμιο προσελκύει και αξιοποιεί διακεκριμένους πανεπιστημιακούς από τα ελληνικά
Πανεπιστήμια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση επιφανών ομογενών και αλλοδαπών
πανεπιστημιακών από το εξωτερικό. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο παρέχει τιμητικές διακρίσεις σε
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες από το χώρο των νομικών επιστημών,
των

επιστημών

τεχνολογίας,

των

ανθρωπιστικών

επιστημών,

της

οικονομίας

και

της

χρηματοοικονομικής. Από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν ανακηρυχθεί επίτιμοι διδάκτορες του
Πανεπιστημίου 15 διεθνώς αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες (Παράρτημα 2).
ι. Erasmus
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, από την ίδρυση του και μέχρι τον 8/2015 είχε υπογράψει
επτά Διεθνείς Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια. Από τον 8/2015 μέχρι και τον 1/2016 σύναψε οκτώ
επιπλέον συνεργασίες (σύνολο 19). Η συνεχής αύξηση των διεθνών συνεργασιών διευρύνει τις
προοπτικές εισδοχής νέων φοιτητών από το εξωτερικό και συνδράμει στην ενδυνάμωση της φήμης
του Πανεπιστημίου σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο.
Tο Πανεπιστήμιο τον 5/2015 φιλοξένησε το ESN (Erasmus Student Network) και συμμετείχε στο
Παγκόσμιο Συνέδριο του ESN στην Ελλάδα 5/2015, τόσο με παρουσίαση του Πανεπιστήμιου, όσο και
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με αποκλειστική πρόσκληση διενέργειας εργαστηρίου, από το Γραφείο Διασύνδεσης, με θέμα “Global
Leader” στους πρεσβευτές/αντιπροσώπους του ESN από όλη την Ευρώπη.
Επίσης, αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητα κινητικότητας των φοιτητών (εξερχομένων) βάσει
των διαθέσιμων πόρων για προγράμματα Erasmus που λαμβάνει από το ΙΚΥ. Σημειώνεται ότι το
Πανεπιστήμιο απορρόφησε για τα προγράμματα Erasmus+ 2014-15 και 2015-16 όχι μόνο όλο το
διαθέσιμο κονδύλι επιχορήγησης, αλλά αιτήθηκε επιπρόσθετης χρηματοδότησης με τελική
απορρόφηση προγραμμάτων 133%.
ια. Ερευνητικές συνεργασίες
Το Ίδρυμα επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες και δίκτυα στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Στόχο αποτελεί η αύξηση του αριθμού των διμερών
συμφωνιών με ουσιαστικά οφέλη για το Πανεπιστήμιο, όπως κοινές δημοσιεύσεις, κοινά
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, συνδιοργανώσεις συνεδρίων κλπ. Επίσης, ενισχύεται
η ουσιαστική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση και κατάρτιση με
ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού, ενώ διεξάγονται ερευνητικά σεμινάρια με διακεκριμένους
επισκέπτες καθηγητές στα πρότυπα Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά
αναφέρονται η συμμετοχή του Ιδρύματος σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο PaaSport και
τίτλο “A Semantically-Enhanced Marketplace of Interoperable Platform-As-A-Service Offerings for the
Deployment and Migration of Business Applications of SMEs” (SME-2013 του 7ου Προγράμματος
Πλαισίου), η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,
καθώς και η συνεργασία με το European Patent Οffice και με το Ινστιτούτο Φορολογικού και
Δημοσιονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Institut für Finanz- und Steuerrecht).
ιβ. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα
Η ερευνητική ταυτότητα του Ιδρύματος γίνεται σταδιακά γνωστή στο εξωτερικό και μάλιστα σε
δυσανάλογα υψηλό βαθμό σε σχέση με το μέγεθος του πανεπιστημίου, ενώ και οι διαπροσωπικές
σχέσεις συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία δικτύων.
Το ίδρυμα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα αριστείας και εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας.
Ενδεικτικά αναφέρονται η συμμετοχή στο Δίκτυο Αριστείας TREND (Towards Real Energy Efficient
Network Design) και η συμμετοχή στο Δίκτυο Αριστείας GREEN-AgriChains, που χρηματοδοτήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου (FP7-NoE, έληξε στις
1/10/2013). Επίσης, το Πανεπιστήμιο είναι μέλος του Black Sea Universities Network.
ιγ. Κοινωνική ευαισθησία
Το Πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των φοιτητών του, αλλά και του
προσωπικού του. Για το λόγο αυτό είναι πλήρως εξοπλισμένο για να δεχθεί φοιτητές αλλά και
διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό με ειδικές ανάγκες. Όλα τα κτήρια είναι προσβάσιμα για
χρήση από άτομα με σωματική αναπηρία, με ανελκυστήρες σε κάθε κτίριο αλλά και ράμπες για
αναπηρικά αμαξίδια στις κύριες εισόδους.
Το Πανεπιστήμιο συμμετείχε για τρίτο συνεχές έτος (2015-16) στο πρόγραμμα “Σπουδάζω με
υποτροφία” του ΜΚΟ Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται με
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, περίοδος ανεργίας,
μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, συγγενείς με αναπηρία, αδέλφια φοιτητές.
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ιδ. Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις του ενώ
διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό που του επιτρέπει να καλύπτει το 27% των ενεργειακών αναγκών σε
ηλεκτρική ενέργεια ενός από τα 2 κτίρια που στεγάζεται. Τέλος, έχει εγκατασταθεί πλήθος
αισθητήρων (υγρασίας, θερμοκρασίας κλπ) με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών συνθηκών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
ιε. Συνεργασίες με ΜΚΟ και ΚΠΠ
Το Πανεπιστήμιο, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης διευρύνει τον κοινωνικό του ρόλου
μέσα από την συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ). Ιδιαίτερα στο πλαίσιο του
προγράμματος Εxecutive MBA, οι φοιτητές επισκέπτονται ΜΚΟ και προσφέρουν συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε τομείς αιχμής για τους οργανισμούς αυτούς, όπως είναι οι πηγές χρηματοδότησης,
σχέδιο μάρκετινγκ, αύξηση αναγνωρισιμότητας. Eνδεικτικά, το Πανεπιστήμιο έχει συνεργαστεί με
τους εξής ΜΚΟ: Arcturos, Hellenic Rescue Team, WWF Bulgaria, Doctors of the World, Down
Syndrome Association of Greece, Red Cross Albania, Arsis Greece, Diogenis NGO (Shedia).
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς (ΚΠΠ)
φορείς στο πλαίσιο διαλέξεων, ημερίδων και εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων των
μεταπτυχιακών φοιτητών σε χώρους των ΚΠΠ της πόλης και της ευρύτερης περιοχής (π.χ. επίσκεψη
στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Ζυθοποιία κ.α.).

19

6. ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ
«Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)»
Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2009 – 30/11/2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)»
που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ), εκτελέσθηκαν όλες οι δράσεις που εξασφάλισαν την επιτυχή λειτουργία και αξιοσημείωτη
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου κατά τη χρονική περίοδο 01/01/2009 – 30/11/2015. Η υλοποίηση του
Προγράμματος «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» θα μπορούσε
βάσιμα να υποστηριχθεί ότι αποτέλεσε βέλτιστη πρακτική (best practice) για την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠΕΔΒΜ, που παρακολουθούσε και διεξήγαγε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του
συνεχείς, συστηματικούς και πολυεπίπεδους ελέγχους για την εκτέλεση των επιμέρους υποέργων
του προγράμματος, με βάση την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία.
Από τα τηρούμενα οικονομικά στοιχεία6 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
Προγράμματος ύψους € 19,495 εκατομμυρίων, η συνολική ανάλωση ανήλθε στο ποσό των € 18,936
εκατομμυρίων, εμφανίζοντας υψηλότατη απορρόφηση της τάξης του 97,1%. Το υψηλό αυτό
ποσοστό αντανακλά τον ορθό προγραμματισμό από πλευράς της Διοίκησης του Πανεπιστημίου,
καθώς και τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση από τον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών.

Πίνακας Π1: Συνολική Απορρόφηση πράξης και απορρόφηση ανά έργο ΕΣΠΑ

Προϋπολογισμός

Σύνολο
Δαπανών

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

19.495.000,00

18.936.189,80

97,1%

Λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου

13.093.000,00

12.549.337,83

95,8%

Ανάπτυξη & Λειτουργία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών

6.402.000,00

6.386.851,97

99,8%

Απορρόφηση

Ποσοστό 66,3% της συνολικής ανάλωσης χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, όπως την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος (ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων, ΔΕΚΟ), την προμήθεια
πάγιου εξοπλισμού (βιβλία, έπιπλα, Η/Υ) και τις ενέργειες προβολής και διαφήμισης. Το υπόλοιπο
ποσοστό της δαπάνης (33,7%), χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και λειτουργία των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Στον ακόλουθο Πίνακα Π2, εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσά που δαπανήθηκαν για τη
λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου συγκριτικά με το προϋπολογισθέν ποσό, καθώς και το
αντίστοιχο ποσοστό απορρόφησης:

6

Τα οικονομικά στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ειδικού
Λογαριασμού Ερευνών και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα υποβληθέντα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ)
ΕΠΕΔΒΜ, κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Προγράμματος.
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Πίνακας Π2: Ανάλυση βασικών κατηγοριών δαπανών για τη λειτουργία του Διεθνούς
Πανεπιστημίου
Τίτλος

Προϋπολογισμός

Σύνολο
Δαπανών

Απορρόφηση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

13.093.000,00

12.549.337,83

95,85%

Λειτουργία του Δι.Πα.Ε., υποστήριξη εκπαιδευτικής & διοικ.
λειτουργίας

5.915.718,67

5.893.032,75

99,62%

Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων

3.200.000,00

2.991.251,31

93,48%

Προμήθεια Βιβλίων, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού

2.477.281,33

2.170.419,42

87,61%

Δράσεις Προβολής και Διαφήμισης

1.500.000,00

1.494.634,35

99,64%

Στον ακόλουθο πίνακα Π3, εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσά που δαπανήθηκαν για τη
λειτουργία κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συγκριτικά με το προϋπολογισθέν ποσό,
καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό απορρόφησης:
Πίνακας Π3: ανάλυση βασικών κατηγοριών δαπανών για την ανάπτυξη και λειτουργία των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τίτλος

Προϋπολογισμός

Σύνολο
Δαπανών

Απορρόφηση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ανάπτυξη ΠΜΣ

6.402.000,00

6.386.851,97

99,76%

Λειτουργία Ε-ΜΒΑ [2008/09]

1.356.000,00

1.350.443,40

99,59%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc in Management [2009/10]

1.038.000,00

1.037.194,90

99,92%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc in Banking & Finance
[2009/10]

977.500,00

976.223,90

99,87%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc in ICT [2010/11]

894.500,00

894.119,60

99,96%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc in Energy Systems
[2010/11]

764.500,00

763.584,80

99,88%

Ανάπτυξη και λειτουργία MA in Black Sea [2010/11]

770.500,00

768.982,70

99,80%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc Strategic Product Design
[2012/13]

149.000,00

147.582,80

99,05%

Ανάπτυξη και λειτουργία MSc in Sustainable
Development [2012/13]

162.000,00

160.822,80

99,27%

Ανάπτυξη και λειτουργία LLM [2012/13]

170.000,00

168.445,50

99,09%

Ανάπτυξη και λειτουργία MA in Art, Law and Economy
[2012/13]

120.000,00

119.451,70

99,54%

Στο Διάγραμμα Δ11 παρουσιάζεται η ποσοστιαία ανάλυση των βασικών κατηγοριών δαπανών
του Προγράμματος και καταδεικνύει την υψηλή συμμετοχή της εκπαιδευτικής και διοικητικής
λειτουργίας του Πανεπιστημίου στη συνολική δαπάνη λειτουργίας του (31,1%), ακολουθούμενη από
τη δαπάνη καταβολής ενοικίων (15,8%), την δαπάνη για προμήθεια βιβλίων, ηλεκτρονικού & λοιπού
εξοπλισμού (11,5%) και τέλος τη δαπάνη για ενέργειες προβολής & διαφήμισης (7,9%).
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Διάγραμμα Δ11: Ανάλυση Βασικών Κατηγοριών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2009-2015
Η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, εμφανίζοντας στις
βασικές κατηγορίες δαπάνης ποσοστά που πλησιάζουν το 100%. Στο ακόλουθο Διάγραμμα Δ12
εμφανίζεται η αναλυτική εικόνα για το ποσοστό απορρόφησης ανά βασική κατηγορία δαπάνης:

Απορρόφηση Κονδυλίων ΕΣΠΑ
99,6%

99,6%

99,8%

93,5%

87,6%

Λειτουργία του
Δι.Πα.Ε.,
υποστήριξη
εκπαιδευτικής &
διοικ. λειτουργίας

Ενοικίαση
κτιριακών
εγκαταστάσεων

Προμήθεια
Δράσεις Προβολής
Βιβλίων,
και Διαφήμισης
Ηλεκτρονικού και
λοιπού εξοπλισμού

Ανάπτυξη και
λειτουργία
Προγραμ.
Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Διάγραμμα Δ12: Ποσοστό απορρόφησης Βασικών Κατηγοριών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2009-2015
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Στο Διάγραμμα Δ13 παρουσιάζεται η ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών για τη λειτουργία κάθε
ΠΜΣ σε σχέση με τη συνολική δαπάνη ανάπτυξης και λειτουργίας των ΠΜΣ. Παρατηρείται ότι το
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη συνολική δαπάνη ανάπτυξης και λειτουργίας εμφάνισε το
Πρόγραμμα E-MBA (21,1%) [έτος 1ης λειτουργίας 2008/09] ακολουθούμενο από το Πρόγραμμα MSc in
Management (16,2%) [έτος 1ης λειτουργίας 2009/10], το Πρόγραμμα MSc in Banking & Finance (15,3%)
[έτος 1ης λειτουργίας 2009/10], το Πρόγραμμα MSc in ICT (14,0%) [έτος 1ης λειτουργίας 2010/11] και
τα Προγράμματα MSc in Energy Systems και Black Sea (12,0%) [έτη 1ης λειτουργίας 2010/11,
αντίστοιχα].

Διάγραμμα Δ13: Ποσοστιαία συμμετοχή δαπάνης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ στο συνολικό κόστος
λειτουργίας των ΠΜΣ.
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Διάγραμμα Δ14: Ποσοστιαία κατανομή βασικών κατηγοριών δαπάνης για την περίοδο 20092015
Στο Διάγραμμα Δ14 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των βασικών κατηγοριών δαπάνης
επί του συνόλου δαπανών του προγράμματος. Παρατηρείται ότι

υψηλότερη συμμετοχή στη

συνολική δαπάνη του προγράμματος εμφάνισε η κατηγορία αμοιβών προσωπικού (ακαδημαϊκού και
λοιπού επιστημονικού προσωπικού) με ποσοστό 58,0%.
Στον Πίνακα Π4 παρουσιάζεται η ανάλυση της διακριτής κατηγορίας αμοιβών ακαδημαϊκού και
διοικητικού προσωπικού, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό απορρόφησης.
Πίνακας Π4: Απορρόφηση ανά κατηγορία αμοιβών προσωπικού

Αμοιβές ακαδημαϊκού /
διοικητικού προσωπικού

Σύνολο Δαπανών

Προϋπολογισμός

Απορρόφηση

Αμοιβές εκπαιδευτικού
προσωπικού

5.073.238,61

5.075.000,00

99,97%

Αμοιβές διοικητικού
προσωπικού

5.904.421,54

5.926.008,80

99,64%

Στο Διάγραμμα Δ15 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των κατηγοριών αμοιβών
προσωπικού επί του συνόλου της δαπάνης. Παρατηρείται ότι η δαπάνη για το προσωπικό που
απασχολήθηκε στην υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δομών του Πανεπιστημίου αντιστοιχεί
σε ποσοστό 53,8% στη συνολική δαπάνη αμοιβών προσωπικού, ενώ το υπόλοιπο 46,2% αφορούσε
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την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ήτοι συμβάσεις διδασκαλίας μαθημάτων και εξέτασης
μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών.

Διάγραμμα Δ15: Κατανομή αμοιβών προσωπικού ανά είδος για την περίοδο 2009-2015

Δύο ήταν τελικά οι κύριοι αξιολογούμενοι μετρήσιμοι δείκτες αποτελέσματος/εκροών, σύμφωνα
με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: Το σύνολο των λειτουργούντων ΠΜΣ καθώς και ο αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών που τα παρακολούθησαν, με τιμές στόχου 10 ΠΜΣ και 1.180 φοιτητές,
αντίστοιχα. Οι επιτευχθέντες δείκτες οδήγησαν σε τιμές 19 ΠΜΣ και 1.665 φοιτητές, αντίστοιχα.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η εκτέλεση της πράξης συνέβαλε ουσιαστικά σε δείκτες
μέτρησης της απασχόλησης

και καταπολέμησης της ανεργίας, αφού απασχολήθηκαν συνολικά

περισσότεροι από 150 νέοι επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό με ιδιαίτερες γνώσεις και
δεξιότητες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι η υλοποίηση της Πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
(Λειτουργία-Ανάπτυξη)», με χρονική διάρκεια από 01.01.2009 έως 30.11.2015, αποτέλεσε ένα
σημαντικό πυλώνα για την υποστήριξη της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του Διεθνούς
Πανεπιστημίου, των δομών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, ενισχύοντας το
Πανεπιστήμιο και δίνοντάς του τα αναγκαία εχέγγυα και τις ορθές βάσεις ώστε να διατηρήσει το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και αριστείας στο μέλλον.
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7. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και
εξωτερικές αξιολογήσεις


Πολιτική και εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου εκφράζει την προσήλωση του ιδρύματος
στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας, διδασκαλίας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Στο ίδρυμα
έχουν συγκροτηθεί όργανα διασφάλισης ποιότητας (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, Ομάδες
Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης) και έχει αναπτυχθεί

ολοκληρωμένο

εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας αλλά και με
βάση διεθνή πρότυπα.


Αποτελέσματα εξωτερικών αξιολογήσεων

Οι Σχολές υπεβλήθησαν σε εξωτερική αξιολόγηση (2013, 2014) από ανεξάρτητες Επιτροπές
Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ το Πανεπιστήμιο υπεβλήθη συνολικά σε εξωτερική αξιολόγηση (Δεκ.
2015) και κρίθηκε «Άξιο Αναγνώρισης»7. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υπήρξαν εξαιρετικά
τόσο για τις Σχολές όσο και για το Πανεπιστήμιο. Οι Επιτροπές εξήραν το έργο που επιτελείται στο
Ίδρυμα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ποιότητα της διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών,
στην πλούσια και υψηλής ποιότητας έρευνα, στην παροχή άριστης και συνεχούς υποστήριξης στους
φοιτητές, στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και των διοικητικών υπηρεσιών, στις ποικίλες
μορφές παροχής ανατροφοδότησης από τους φοιτητές, στις εκπαιδευτικές υποδομές του ιδρύματος,
καθώς και στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας Οι Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης έκριναν πως
το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «πιθανό μοντέλο λειτουργίας» για τα ελληνικά
ιδρύματα του μέλλοντος και πως είναι σε θέση «να συγκριθεί με τα καλύτερα ιδρύματα του εξωτερικού,
από άποψη πρακτικών και κουλτούρας». .
o

Παραδείγματα σχολίων των Επιτροπών από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των
Σχολών8:

-«the IHU stands out among Greek universities»
-«the programmes that are of international standards, the quality of faculty is comparable to that of
the very best universities abroad, the teaching methods are modern and relevant, the support services are
excellent, the quality assurance are unique in Greece… IHU is probably one of the very few Universities in
Greece that can be compared to the very best institutions abroad with respect to practices and culture.»
-«…impressed by the high standards and excellent organization of the School and the overall quality of
its programmes.. the School and its international interdisciplinary programmes could and should serve as a
possible model for the Academic institutions of the future in Greece»
-« “…the School of Humanities, and the wider university, is forward-looking and ambitious… …the MA in
Black Sea Cultural Studies, meets all international standards of excellence and is exemplary within the
Greek public university system…»
7
Πρόκειται για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση που μπορεί να λάβει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησής του Οι υπόλοιπες διαβαθμίσεις της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει ένα
ίδρυμα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι: Θετική αξιολόγηση, Μερικώς θετική αξιολόγηση, Αρνητική
αξιολόγηση.
8
Οι τρεις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σχολών που έλαβαν χώρα (Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
Νοέμβριος 2013, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών,
Φεβρουάριος 2014) υπάρχουν ανηρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ihu.edu.gr/index.php/externalevaluation-reports.html
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o

Παραδείγματα σχολίων της Επιτροπής από το Σχέδιο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης
του Ιδρύματος9:

-«IHU has created a “model” institution for research and teaching unique to Greece.»
-«IHU is a university with a unique organisational structure pursuing a new model of post-graduate
education based on high-quality and cutting-edge teaching and research. It is the opinion of the EEC that
IHU stands out among Greek universities in educational and administrative aspects.»
-«IHU is a vibrant outward looking institution that promotes international collaboration at different
levels.»
-«The EEC noted comments by many students regarding the high quality of education offered at IHU. In
conjunction with instruction exclusively in English, students believe that they have a competitive edge when
pursuing further studies abroad.»
-«excellent implementation of the Quality Assurance system»


Διάκριση αριστείας Diploma Supplement Label

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος τη διάκριση
Diploma Supplement Label. Πρόκειται για διάκριση που η Επιτροπή απένειμε στο Πανεπιστήμιο
κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την άριστη εφαρμογή του
Παραρτήματος Διπλώματος («Diploma Supplement»).


Πιστοποιήσεις ISO
o

ISO 9001:2008: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γραφείο Διασύνδεσης

o

ISO 27001:2013: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

9

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δεκέμβριος 2015) υπάρχει
ανηρτημένη στο σύνδεσμο: http://www.ihu.edu.gr/index.php/external-evaluation-reports.html
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8. Επίλογος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ολοκλήρωσε την πρώτη φάση ανάπτυξης του (2009 –
2015) με διαπιστωμένες από διεθνείς αξιολογητές σε επίπεδο Σχολών και Ιδρύματος:


την υψηλή ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας,



την υψηλή ποιότητα, πρωτοτυπία και διεθνή προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών,



την οργανωτική επάρκεια και την εφαρμογή διεθνών προτύπων στην αξιολόγηση της
έρευνας, της διδασκαλίας και της εν γένει λειτουργία του Πανεπιστημίου,



την τεχνογνωσία, το ομαδικό πνεύμα, τον ενθουσιασμό του προσωπικού και την κουλτούρα
ποιότητας

Οι ισχυρές, στέρεες και διαπιστωμένες, ακαδημαϊκά και οργανωτικά, υποδομές που έχουν
δημιουργηθεί αποτελούν την βάση της περαιτέρω ανάπτυξης του σε ένα περιβάλλον βαθμιαία πιο
ανταγωνιστικό και απαιτητικό.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο με την πολύτιμη αρωγή της Πολιτείας, αναπτύσσοντας ισχυρές
συμμαχίες με την ευρύτερη κοινωνία αλλά και συνέργειες με διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες,
φορείς και οργανισμούς στοχεύει να συμβάλει:


στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και του ευρύτερου γεωγραφικού
χώρου με νέα ποιοτικά προγράμματα σπουδών



στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία μέσω της έρευνάς και της
διδασκαλίας



στη περαιτέρω διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης με την εισαγωγή διεθνών
καλών πρακτικών



στη συγκράτηση της μετανάστευσης νέων επιστημόνων



στην ανάδειξη της χώρας ως διεθνώς καταξιωμένου εκπαιδευτικού προορισμού



και

στη

δημιουργία

ενός

εκσυγχρονισμένου

μοντέλου

πανεπιστημίου βασιζόμενου κυρίως σε ιδίους πόρους.


στην επανασύνδεση της ελληνικής διασποράς με την πατρίδα
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ανάπτυξης

του

δημόσιου

Παράρτημα 1
ΠΜΣ σε λειτουργία 2015-2016 ανά Σχολή και έτος έναρξης λειτουργίας τους:
Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών


Executive MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη) (από το 2008)



MSc in Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων) (από το 2009/10)



MSc in Banking and Finance (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική) (από το 2009/10)



MSc in Environmental Management and Sustainability (Περιβαλ. Διαχείριση και Αειφορία)
(από το 2012/13)



MSc in Strategic Product Design (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων) (από το 2012/13)



LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law
(Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας)
(από το 2012/13)



MA in Art, Law and Economy (Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία) (από το 2012/13)



MSc in International Accounting, Auditing, and Financial Management (Διεθνής Λογιστική,
Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση) (από το 2015/16)



MSc in Hospitality and Tourism Management (Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία)
(από το 2015/16)



MSc

in

Energy

Law,

Business,

Regulation

and

Policy

(Δίκαιο

της

Ενέργειας,

Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική) (από το 2015/16)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών


MA in Black Sea Studies (Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα) (από το 2010/11), ανανεωμένο ως MA
in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies (Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την
Ανατολική Μεσόγειο) (από το 2015-2016)



MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia (Κλασική Αρχαιολογία
και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας) (από το 2015/16)

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας


MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) (από το 2010/11)



MSc in Energy Systems (Ενεργειακά Συστήματα) (από το 2010/11)



MSc in e-Business and Digital Marketing (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ)
(από το 2015/16)



MSc in Mobile and Web Computing (Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική) (από το 2015/16)



MSc in Communications and Cyber Security (Τηλεπικοινωνίες και Κυβερνο-ασφάλεια) (από το
2015/16)



MSc in Energy Management (Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων) (από το 2015/16)



MSc in Energy Building Design (Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων) (από το 2015/16).
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Παράρτημα 2:
Επίτιμοι Διδάκτορες
2016
Prof. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hess, Director of the Max Planck Institute Luxembourg
2015
Prof. Dr Thomas Pfeiffer, Professor of Law & Director of the Institute for Comparative Law, Conflict of
Laws and International Business Law Heidelberg University.
2014
Professor Alexander Nehamas, Carpenter Professor in the Humanities, Professor of Philosophy and
Comparative Literature at the University Princeton
Themistocles Vokos, Chairman of Posidonia Exhibitions and Founder of the Seatrade Organisation
2013
Professor Dr Dr Franz Josef Radermacher, Professor of Database and Artificial Intelligence at the
University of Ulm and Director of the Research Institute for Applied Knowledge Processing FAW/n
Professor Dr Dr hc Herbert Kronke, Professor of Private Law at the Heidelberg University Law School,
Director of the Institute for Comparative Law, Conflict of Laws & International Business Law and
Arbitrator on the Iran-United States Claims Tribunal
Dr Phaedon Avouris, Corresponding Member of the Academy of Athens, IBM Fellow and Research
Manager, New York.
Professor Spiros Pollalis, Professor of Design, Technology and Management at Harvard Design School
Professor em Dr Dr hc Spiros Simitis, Emeritus Professor of Labour and Civil Law, Computer Science
and Law, Goethe University, Frankfurt
2012
Professor Angelos Chaniotis, Professor of Ancient History and Classics, Institute for Advanced Study,
Princeton
Professor Emeritus Spyros Makridakis, European Institute of Business Administration (INSEAD)
2011
Professor Eleni Glykatzi-Ahrweiler, Sorbonne University, University of Europe
Professor Joseph Sifakis, Verimag, University of Grenoble
Professor Stamatios Krimigis, National Council of Research and Technology, Greece, Space
Department, Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University
2010
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Professor George Constantinides, Leo Melamed Professor of Finance from the University of Chicago
Booth, School of Business
Minos Zombanakis, Chair of the Group for International Study and Evaluation AG
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Παράρτημα 3:
Λίστα Διαγραμμάτων:
Διάγραμμα Δ1: Αριθμός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ανά Σχολή
Διάγραμμα Δ2: Προέλευση Επισκεπτών Καθηγητών για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ3: Εισακτέοι Φοιτητές και Ποσοστό Αλλοδαπών Φοιτητών 2008-2015
Διάγραμμα Δ4: Αριθμός Αποφοιτησάντων ανά έτος για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ5: Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης αποφοίτων 2010-2014
Διάγραμμα Δ6: Ποσοστό Αποφοίτων που θα συνιστούσαν το ΠΜΣ που παρακολούθησαν σε άλλους
Διάγραμμα Δ7: Εξέλιξη δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών
Διάγραμμα Δ8: Αθροιστική εξέλιξη δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών
Διάγραμμα Δ9: Έρευνα Απορρόφησης Αποφοίτων στην αγορά εργασίας 2010-2014
Διάγραμμα Δ10: Κατανομή Δαπάνης ΠΜΣ/Λειτουργίας Διεθνούς Πανεπιστημίου 2009-2015
Διάγραμμα Δ11: Ανάλυση Βασικών Κατηγοριών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ12: Ανάλυση Βασικών Κατηγοριών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ13: Ανάλυση Βασικών Κατηγοριών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ14: Κατανομή βασικών κατηγοριών δαπάνης για την περίοδο 2009-2015
Διάγραμμα Δ15: Κατανομή αμοιβών προσωπικού ανά είδος για την περίοδο 2009-2015
Λίστα Πινάκων:
Πίνακας Π1: Απορρόφηση ανά έργο ΕΣΠΑ
Πίνακας Π2: Απορρόφηση ανά υποέργο ανάπτυξης ΠΜΣ
Πίνακας Π3: Απορρόφηση ανά Βασικές Κατηγορίες ΕΣΠΑ
Πίνακας Π4: Απορρόφηση ανά κατηγορία αμοιβών προσωπικού
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