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Ενισχύεται το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
» Νέα µεταπτυχιακά για το 

πρώτο αγγλόφωνο δηµόσιο 

πανεπιστήµιο της χώρας 

έση στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα της Νοηοανατολικής 

Ευρώπης, αλλά 
και πέραν αυτής, διεκδικεί το ∆ιεθνές 

Πανεπιστήµιο Ελλάδας, το 
πρώτο αγγλόφωνο δηµόσιο πανεπιστήµιο 

της χώρας µε έδρα τη 
Θεσσοιλονίκη. Στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

Ελλάδος (∆ιΠαΕ) λειτουργούν, 
ήδη, έξι «ισχυρά» προγράµ 

µατα µεταπτυχιακών σπουδών τα 
οποία, εκτός από Έλληνες, έχουν 
προσελκύσει και αλλοδαπούς φοιτητές 

από συνολικά 24 χώρες. 
Παράλληλα, απότον Οκτώβριο του 
2012 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία 

τους τέσσερα νέα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα: α) Βιώσιµη Ανάπτυξη, 

β) Στρατηγικός Σχεδιασµός 
Προϊόντων, γ) ∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό ∆ίκαιο και Εναλλακτικοί 
Τρόποι Επίλυσης των 

∆ιαφορών και δ) Τέχνη, ∆ίκαιο και 
Οικονοµία. «Η αριστεία είναι n 
µοναδική απάντησή µας στους δύσκολους 

καιρούς που περνάµε. Να 
σηκώσουµε όλοι τα µανίκια και να 
δουλέψουµε» τόνισε ο πρόεδρος 
του ∆ιΠαΕ κ. Κώστας Γραµµένος 
κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης 

Τύπου σχεηκά µε το έργο 
του ιδρύµατος. 

Μάλιστα, τάχθηκε υπέρ της εφαρµογής 
του νέου νόµου για την 

ανώτατη εκπαίδευση διαχωρίζοντας, 
εµµέσαΐς πλην σαφώς, τη θέση 

του από την κίνηση των πρυτάνεων 

των υπολοίπων πανεπιοτηµίωντης 
χώρας να καταθέσουν στο ΣτΕ 
προσφυγή κατά της συνταγµατικότητας 

του νόµου. «Σε µια εποχή non 
πρόκειται να εφαρµοστεί ο νέος 
νόµος για την ανώτατη εκπαίδευση, 
ο οποίος κατά τη γνώµη µου δηµιουργεί 

έδαφος για ορισµένες πολύ 
θετικές µεταβολές, εµείς στο ∆ιΠαΕ 
αποσκοπούµε -µε γνώµονα την αριστεία-να 

δηµιουργήσουµε γνώση, 
να διδάξουµε γνώση, να µεταλαµπαδεύσουµε 

γνώση», σηµείωσε ο 
κ. Γραµµένος. 

Πρόσθεσε δε, on το ∆ιεθνές 
Πανεπιστήµιο λειτουργεί «µε τα 
πρότυπα πανεπιστηµίου µε διεθνή 
παρουσία, διόη έτσι µόνο θα µπορέσει 

να διεκδικήσει θέση στο διεθνή 
χώρο». Είναι ενδεικτικό on n 

διοίκηση του ιδρύµατος εισήγαγε 

από φέτος ετήσια αξιολόγηση όλων 
των προγραµµάτων σπουδών, καθώς 

και όλου του προσωπικού -ακαδηµαϊκού 
και διοικητικού- µε τη 

συµµετοχή των φοιτητών, θέτοντας 
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

εντός του τρέχοντος ακαδηµαϊκού 
έτους. 

Στην εκδήλωση, παραβρέθηκε 
και ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Γιάννης Μπουτάρης. «Αν έχει µια 
περιουσία n πόλη, αυτή είναι τα 
πανεπτοτήµιά της. Περίπου 120.000 
είναι οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, 
προσφέροντας στην οικονοµία µας 
άνω των 100 εκατ. το µήνα», σηµείωσε 

ο κ. Μπουτάρης, προσθέτοντας 
πως ο δήµος θα στηρίξει ης προσπάθειες 

της διοίκησης του ∆ιΠαΕ για 
ανάπτυξη του ιδρύµατος. 
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