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Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 

A Παιδεία που στηρίζεται στην έρευνα και συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

∆ηµιουργία γνώσης µε γνώµονα την αριστεία 
To AieOvis Παν^ιστήµιο tns 

Ελλάδα (∆ΙΠΑΕ) ιδρύθηκε βάσει του 
ν. 3391/2005 µε αποστολή 

να παρέχει ανωτάτη εκπαίδευση 
s6i(j)s σε αλλοδαπού*. 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων 
ιον προγραµµάτων γίνεται στην 
αγγλική γλώσσα έναντι διδάκτρών^ 

Αποτελείται από ιµα* Σχοa&: 
in Σχόλη Οικονοµία* και ∆ιοίκπσή*, 

m Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών και τη Σχολή Επιστηµών 

Τεχνολογία^. ∆ιοικείται 
από ∆ιοικούσα Επιτροπή που συνήλθε 

για πρώιη φορά αναγνωριστικά 
στο Υπουργείο Παιδεία* 

στην Αθήνα toy Ιούνιο ιου 2006 
και εν συνεχεία ιον Ιούλιο am 
θεσσαλονίκη. Etoxos του elval n 
«δηµιουργία apiota'as σε ενα φοιτητικοκεντρικό 

Πανεπιστήµιο to 
οποίο δα επιστράτευσα oks του 
tis δυνάµα* -∆ιδακτικέ* και ∆ιοικητικέ*- 

στη διαδικασία παροxns 
υψίστου επιπέδου παιδεία* 

στηριγµένη* στη διαρκή ανταγωνιστική 
και αρίστη ακαδηµαϊκή 

έρευνα» και µέσω αυτού «να συ* 
νεισφέρα στην οικονοµική, πολιιισηκή 

και ιεχνολογτκπ ανάπτυξη 
tns ευρύτερη* κοινωνία*». 

Η λειτουργία και ανάπτυξη ιου 
Πανεπιστηµίου ουσιαστικά καλύπτεται 

ano nopous ιου Επιχειρησιακού 
Προγράµµαιο* 

«βαταίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση», 
Πράξη που συγχρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο) και από Εθνικού* Πόpous 
και θα διατηρηθεί µέχρι to 

∆εκέµβριο του 2015. Μικρή χρηµαιοδότηση 
λαµβάνει επίοτι* από 

ιον τακτικό προϋπολογισµό 
και από to Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, ενώ τα δίδακτρα είναι 

enions µια ακόµη πηγή εισοδήµσττκ. 
Στόχοί του Πανεπιστηµίου 

είναι ιον Ιανουάριο ιού 
2016 να γίνει ένα κατ' εξοχήν συγχρηµατοδοτούµενο 

Πανεπιστήµιο 
κυρίω* από τα δίδακτρα 

του. Ετσι, n χρηµατοδότηση από 
ιον τακτικό προϋπολογισµό και 
us ∆ηµόσιε* Επενδύσει* θα καλύπτουν 

µέρος των εξόδων λειτουργία*. 
To µεγαλύτερο κονδύλι,στα 

έξοδα είναι σι αµοιβέ* ιου 
οχαδηµαικού, ερευνητικού κφ 
διοικητικού προσωπικού. 

Εχει µικρό αριθµό διορισµένων 
∆ΕΗ. Τα κριτήρια για προολήφεΐ5 

∆ΕΠ είναι κριτήρια αντίστοιχα 
οποιουδήποτε ανταγωνιστικού 

διεθνού* Πανεπιστηµίου. 
Επιπλέον έχει µε συµβάσα* 

έργου θέοείξ πανειηστηµιακών 
βοηθών που συνδράµουν στην 
οργάνωση κατ εποπτεία των προγραµµάτων, 

στη δηµοσίευση ms 
έρευνα* σε υψηλού επιπέδου διεθνή 

ακαδηµαϊκά περιοδικά. Τα 
προγράµµατά στελεχώνονται κατ' 
εξοχήν από διακεκριµένου* ετησκέπτε5 

καθηγητέ* εξ Ελλάδοδ 
και από το εξωτερικό. 

(Από m <φ$α m καθ. Κόστα 
θ. Γραµµένου, CSE, DSC, προέδρου 

Tns∆ιοικούσα*Emipoims) 

hhISic 

ΤΟ έργο ιου ∆ιεθνού* Πανεπιστηµίου Ελλάδο* και 
τα νέα µεταπτυχιακά του προγράµµατα παρουσίασαν 
πρόσφατα στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατο* 

Ωνάση ο πρόεδρο* ms ∆ιοικούσα* Επιτροπή* 
καθηγητή* Κώστα* Γραµµένο*, και οι καθηγητέ* Νικόλαο* 

Μουσιόπουλοϊ, Ιωάννη* Βλαχάβα*, Βασίλη* 
Γουναρη* και Αθανάσιο* Kenans (φωτό αριστερά). 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχο* θεσσαλονίκη* 

κ. Γιάννη* Μπουτάρη*, ο onoios απηύθυνε χαιρεπσµό 
και µίλησε µε θερµά λόγια για το ∆ιεθνεϊ Πανεπιστήµιο. 

To Πανεπιστήµιο είναι σε διαβουλεύσεΐζ και πρόκειται 
να υπόβαλα άµεσα πρόιαση στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα m* Κεντρική* Μακεδονία* προκαµένου 

να χρηµατοδοτηθούν κτήρια για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικέ* 
και ερευνητικέ* δραστηριότητε* του 

∆Ι.ΠΑ.Ε. To ∆ιεθνέί Πανεπιστήµιο λειτουργεί «µε τα 
πρότυπα Πανεπιστηµίου µε διεθνή παρουσία, διόη έτσι 

µόνο θα µπορέσει να διεκδικήσει θέση στο διεθνή 
χώρο» τόνισε ο κ. Γραµµένο*, ο οποίο* παρουσιάζοντα* 

το πανεπιστήµιο υποοτιφιξε: «Αποφασίσαµε on 
θα δραστηριοποιήσουµε πρώτα m Σχολή Οικονοµία*, 
n οποία θα προσφέρει τρία καθιερωµένα στα πανεπιστήµια 

του εξωτερικού προγράµµατα: To Executive 
MBA, το MSc in Management και το MSC in 
International Banking and Finance λαµβάνοντα* υπόψη 

n* ανάγκεξ για υψηλή* ποιότητα* εξειδικευµένο 
προσωπικό των πλέον των 2800 ελληνικών εταιριών 

Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Tns Σχολή* 
Οικονοµία* και ∆ιοίκηση* του ∆ιεθνού* Πανεπιστηµίου 

Ελλάδοϊ αποσκοπούν στη µετάδοση εξειδικευµένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε αποφοίτου* Πανεπιστηµίων 
και στελέχη επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

τη βοήθεια µια* οµάδα* καθηγητών διεθνού* φήµη*, 
προσωπικοτήτων κορυφαίων Business Schools ms M. 
Bpnavias, των ΗΠΑ και ms Ελλάδα*, µε υψηλή ποιότητα 

διδασκαλία* (Field Trip, Consulting Project), µε την 
αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και µε 
ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών. Στα προγράµµατα γίνονται 

δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων 
Tns ηµεδαπή* ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων 

ms αλλοδαπή* καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων 
ΤΕΙ συναφού* γνωστικού αντικειµένου. Βασικέ* προϋπόθεσα* 

αποτελούν n καλή επίδοση πτυχίου των βασικών 
σπουδών, n άριστη βαθµολογία στο IELTS ή 

TOEFL, ή Cambridge Certificate για αποφοίτου* µη-αγγλόφωνων 
πανεπιστηµίων, καθώξ και n κατάθεση δύο 

συστατικών επιστολών (εκ των οποίων τουλάχιστον µία 
από εκπαιδευτικό ίδρυµα). 

Ηδη από το Μάρτιο ιου 2008 προσφέρονται τρία «ώριµα» 
και τυπικά για Σχολέ* Οικονοµία* και ∆ιοίκηση* 

µεταπτυχιακά προγράµµατα: 
? ΠΜΣ στη «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων» 

(Executive MBA) 
? ΠΜΣ στη «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» (MSC in 
Management) 
? ΠΜΣ στην «Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική» 
(MSc in Banking and Finance) 

Στο Executive MBA n διάρκεια των σπουδών είναι 
διετήξ, ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραµµα 

καθώς τα µαθήµατα διεξάγονται οε 16 τριήµερα (Παρασκευή 
έωϊ Κυριακή). Με αυτόν τον τρόπο οι συµµετέχοντεδ 

είναι δυνατό να ανταποκριθούν τόσο ous επαγγελµατικέ*, 
όσο και οτΐ5 εκπαιδευτικέ* tous υποχρεώσει*. 

Στα άλλα δυο προγράµµατα προσφέρονται οι δυνατότητε* 
τόσο nMpous, όσο και µερική* φοίτηση*. Βασικά 

χαρακτηριστικά των τριών προγραµµάτων αυτών, 
που την τελευταία τετραετία παρακολούθησαν 320 φοιnnis 

από την Ελλάδα και άλλε* 23 χώρε*, είναι µεταξύ 
των άλλων: 
• Επικέντρωση σε ζητήµατα orpamYiiais και ανάπτυξη ms 
ικανότητα* εκτίµηση* και αντιµετώπιση* σύγχρονων θεµάτων 

των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που 
ανπµετωπίζουν στο Τίλαίσιο του διεθνού* εµπορίου και 
cns παγκόσµια* οικονοµία*. 
• Ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και 
γνώσεων που απαιτούνται για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική 

σταδιοδροµία. 
• Ενα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και 
εφαρµογών στο συγκεκριµένο αντικείµενο, σε συνδυασµό 
µε την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων. 
• Κατανόηση διεθνών θεµάτων κάτω από ένα πολυπολιτισµικό 

πρίσµα. 
• ∆ηµιουργία ευκαιριών επαγγελµατικών προοπτικών και 
διασυνδέσεων και εύκολη προσαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα 

επιλογών καριέρα*. 
• ∆υνατότητα εξε-ι;-'χ;:υσης σε ελκυστικά για tous φοιτηtis 

γνωστικό οτχϊτίµενα. 
To νέο ακαδηµαϊκό έτος (έναρξη Οκτώβριο* 2012) 

θα λειτουργήσουν ε,ππρόσθετα τρία νέα Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σκσυδών σε σύγχρονα και διεπιστηµονικά 

αντικείµενα: 
? ΠΜΣ am «Βιώοί^υ Λνάτίτυξη» (MSc in Sustainable 
Development), 
? ΠΜΣ στον «Σίββίτγϊκο Σχεδιασµό Προϊόντων» (MSc 
in Strategic Product Design) 
? ΠΜΣ στο «∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ί- 

OlKO 

καιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυση* των ∆ιαφορών» 
(LLM in Transnational and European Commercial 
Law and Alternative Dispute Resolution). 

Enions τα εξή5 δύο σύγχρονα µεταπτυχιακά προγράµµατα 
βρίσκονται στη διαδικασία έγκριση*: 

? ΠΜΣ στην «EΓnxεlpnµατlκόmτα, Στpamγική και Καινοτοµία» 
(MSc in Entrepreneur-ship, Strategy and 

Innovation) 
? ΠΜΣ µε τίτλο «Οικονοµικά, Επιχειρηµατική ∆ραοτηριότητα 

και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Νοµικού* και 
πτυχιούχου* συναφών Σχολών» (MSc in Economics, 
Business and Management for Lawyers). 

Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα νέα ΠΜΣ 
στη «Βιώσιµη Ανάπτυξη», το «Στρατηγικό Σχεδιασµό 
Προϊόντων» και την «Επιχειρηµατικότητα, Στρατηγική 
και Καινοτοµία». 
? ΠΜΣ στην «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (MSc in Sustainable 
Development) 

To πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην εξοικα'ωση των 
µεταπτυχιακών φοιτητών µε την ολιστική προσέγγιση 
ms οικονοµία*, ms κοινωνία* και του περιβάλλοντος ω* 
των τριών κύριων αξόνων Tns ανάπτυξη*. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το συγκεκριµένο ΠΜΣ επιδιώκει τη διαµόρφωση 

ενεργών πολιτών και απχαρήσεων ώστε να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσουν και να αναλάβουν tis κοινωνικέ* 
του* ευθύνες. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογή* 

ανάµεσα oris επιµέρουί κατευθύνσει* α) Βιώσιµε* 
Στρατηγικέ* (για τι* επιχειρήσει*, την κοινωνία και τη 
δηµόσια διοίκηση) και β) Βιώσιµο Τουρισµό. 

Κύριοϊ oroxos του ΠΜΣ είναι n απόκτηση γνώσεων 
και n ανάπτυξη δεξιοτήτων 
- για τη διατύπωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων 

σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξη* µέσα σε ένα έντονα 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον τόσο αναφορικά µε 

την οικονοµική δραστηριότητα, όσο και µε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά προβλήµατα 
- για m διαµόρφωση στρατηγικήδ επιχειρήσεων και οργανισµών 

αναφορικά µε m συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων ms λειτουργία* tous στο περιβάλλον 
υπερβαίνοντα* τα νοµοθετηµένα όρια µέσω εθελοντικών 
δράσεων. 

Παράλληλα επιδιώκεται n ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνολογικών 
και διοικητικών προσόντων cms επιµέρουί κατευθύνσαϊ 

εξειδίκευση* α) Βιώσιµε* Στρατηγικέ* και β) 
Βιώσιµο* Τουρισµό* που δίνουν m δυνατότητα orous αποφοίτου* 

να εµβαθύνουν σε δηµοφιλεί* διεπιστηµονικού* 
κλάδους απασχόληση* µε κοµβικό χαρακτήρα στο 

πλαίσιο ms «πράσινη*» ανάπτυξη*. 
Στους βασικού* λόγους για την επιλογή του συγκεκριµένου 

ΠΜΣ περιλαµβάνονται: 
- Κατανόηση της σύγχρονης κατάσταση* και των µελλοντικών 

προοπτικών m* Βιώσιµης Ανάπτυξης και της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
- Εφαρµογή περιβαλλοντικών µεθόδων, εργαλείων και 
τεχνικών προ* την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης ααφόρων 

πρακτικών (επιχειρήσεις, κοινωνία, δηµόσια διοίκηση). 

- Προσαρµογή στις ολοένα αυξανόµενε* περιβαλλοντικέ* 
απαιτήσεις, εισαγωγή και κατανόηση καινοτόµων 

πρακτικών ελέγχου της περιβαλλοντική* ρύπανσης. 
- Υιοθέτηση µεθόδων περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
προς υποστήριξη στη διαδικασία λήψης απόφασης. 
- Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών µε βάση τη 
µεθοδολογία, ανάλυσης κόστους. 

- Κατανόηση των θεµάτων και των προκλήσεων ms σύγxpovns 
βιοµηχανία* του Βιώσιµου Τουρισµού. 

? ΠΜΣ στον «Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων (MSC 
in Strategic Product Design) 

To ΠΜΣ αυτό αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, 
την εξέλιξη, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων, 
µε προδιαγραφέ5 που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, 
την οικονοµία και την περιβαλλοντική ανταπόκριση, από 

άποψη αισθητικής αρτιότητας, επιλογής υλικών και 
υφής επιφανειών. Λόγοι για m δηµιουργία του προγράµµατοί 

ήταν n αποβιοµηχάνιση, n µείωση m* ανταγωνιστικό-τητα* 
ms οικονοµία5 και ειδικότερα Tns βιοµηχανία*, 

n αδυναµία των επιχαρήσεων να παρουσιάσουν 
προϊόντα καινοτοµικά, κατάλληλα σχεδιασµένα 

και µε υψηλή προστιθέµενη αξία, το γεγονόδ ότι το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα του κόστους παραγωγής στην 

Νοτιοανα-τολική Ευρώπη έχει ηµεροµηνία λήξη5, καθώς 
και n ολοένα αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση των αγορών. 

Πρόσθετη επιδίωξη του ΠΜΣ αυτού είναι n εξασφάλιση 
ms επιστηµονική* και επαγγελµατική* σταδιοδροµία* 
των αποφοίτων, ενώ αδική µέριµνα λαµβάνεται για 

την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών 
προσόντων. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, 

Σχολών Καλών Τεχνών και οικονοµολόγοι έχουν m δυνατότητα 
να διευρύνουν την εξαδίκευση tous oris επιµέρουί 

κατευθύνσαί a) Ανάπτυξη Προϊόντων και β) 
EmxapnoiOKOS Σχεδιασµό*. 

Λόγοι για την επιλογή του σΐρ/κεκριµέ\'ου ΠΜΣ είναι, 
µπαξΰ των άλλων: 
- ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του σχεδιασµού των προϊόντων 

(Ανάπτυξη προϊόντων - Λατουργικό* σχεδιασµός 
- ∆ιοικητικέ* apaes - Περιβαλλοντικέ* ari60oas). 
- Προώθηση ms καινοτοµία5 των προϊόντων και γεφύρωση 

ms αναγνώριση* ευκαιριών και πρωτότυπων ιδεών 
µε την ασαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά. 
- Εντοπισµό* και επιρροή των σύγχρονων καταναλωτικών 

αναγκών. 
- Μείωση των απαιτούµενων πόρων µέσω εφαρµογή5 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών στην παραγωγή. 
- Εργονοµικός σχεδιασµός προϊόντων, ώστε να ταιριάζουν 

στο ανθρώπινο σώµα, us κινήσεις και us ικανότητές 
του. 

- Ενίσχυση εταιρικού προφίλ (Branding). 
? ΠΜΣ στην «Επιχειρηµατικότητα, Στρατηγική και Καινοτοµία» 

(MSc in Entrepreneurship, Strategy and 
Innovation) 

To πρόγραµµα αυτό απευθύνεται τόσο σε νέους επιχαρηµατίε* 
που διαθέτουν µία καινοτόµο ιδέα και επιθυµούν 

να ξεκινήσουν m δική tous επιχείρηση, όσο και 
σε αποφοίτου* και στελέχη επιχαρήσεων που επιθυµούν 

να διευρύνουν την εξαδίκευσή tous σε θέµατα καινοτοµία* 
και επιχειρηµατικότητα* σε ήδη υπάρχοντε* οργανισµού*. 

Η δηµιουργία του συγκεκριµένου προγράµµατο* 
συνδέεται µε το γεγονόξ ότι το ∆ιεθνέϊ Πανεπιστήµιο 

είναι εταίρος του συστήµατο* καινοτοµική* επιχαρηµατικότητα5 
ms θεσσαλονίκη (Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα, 

θερµοκοιτίδε*, Τεχνολογικά πάρκα) ευρισκόµενο εvras 
των ορίων ms Ζώνη* Καινοτοµία* θεσσαλονίκη*. 

Σηµαώνεται n έλλαψη αντίστοιχου ΠΜΣ στην Ελλάδα. 

(Από την ouiflia του καθ. Νικ. ΜουσιόποοΒου, αντιπροέδρου 
Al., Κοσµήτορα iris Exoiins Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) 

www.clipnews.gr
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35 θέµα 
- ΕΞΠΡΕΣ - 

Σάββατο I I Φεβρουαρίου 2012 

από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος 
σία Βοτάνια. Αυτή την έξοδο, m διεθνοποίηση των 
ελληνικών εταιριών θα πρέπει να ακολουθήσει το 
∆ΙΠΑΕ, γιατί είναι ο κύριος µοχλός για να πραγµατοποιηθεί 

n εξωστρέφεια µας - οι ελληνικές εταιρίες αποτελούν 
τις γέφυρες µας µε την τοπική οικονοµία και 

κοινωνία». Συµπλήρωσε οε πως «n καινοτοµία είναι 
σπουδαιοτάτη απόρροια του πανεπιστηµιακού έργου. 
Απαντάται όχι µόνο στην τεχνολογία αλλά και σας κοινωνικές 

επιστήµες, κατόπιν έρευνας µε πι µορφή ενός 
καινοτόµου προϊόντος, µιας καινοτόµου ιδέας. 

Όµως εκτός της ίδιας της καινοτοµίας εξίσου σπουδαία 
για τη καθιέρωσή της είναι n άριστη γνώση που παρέχεται 

στους φοιτητές, συχνά µε m µορφή σύζευξης 
θεωρίας και πράξης» εξασφαλίζοντάς τους δεξιότητες 

απαραίτητες για m µεταλαµπάδευση της καινοτοµίας. 
Η στρατηγική µας αυτή που επιδιώκει την πραγµάτωση 

της αριστείας σε διδασκαλία και έρευνα έχει άρχισα 
να αποδίδα καρπούς. Οπως υποστήριξε ο κ. 

Γραµµένος «οι φοιτητές µας αξιολογούν πολύ θεπκά 
τα µαθήµατα και τους διδάσκοντες, τόσο σε αξιολογήσας 

µετά την λήψη του συγκεκριµένου µαθήµατος, 
όσο και στην σχολική αξιολόγηση του προγράµµατος 

και των συντελεστών του που οι φοιτητές µας πραγµατοποιούν 
ετησίως µε το πέρας του εκπαιδευτικού έτους 

(exit ςυινεΥ). Εφέτος αρχίσαµε την ετήσια αξιολόγηση 
όλων των προγραµµάτων. Εφέτος επίσης ασαγάγαµε 

την ετήσια αξιολόγηση όλου του προσωπικού 
- ακαδηµαϊκού και διοικητικού - και τους θέσα- 

IxoAri Eni0W|iwv TexvoAoyiaq 
Η Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου, ακολουθώντας m λογική εξωστρέφειας 
που διάκρινα το Παναποτήµιο, προσέφερε τα 

πρώτα µααπτυχιακά προγράµµατά της στα αγγλικά 
το 2010. Στόχος µας είναι n αριστεία στην έρευνα και 
στην εκπαίδευση σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα. Τα µααπτυχιακά µας έχουν παρακολουθήσει 

φοιτητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό (Αλβανία, Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλαο, Κύπρος, 

Μεξικό, ΠΓ∆Μ, Μεξικό, Σουδάν και οµογενείς 
από τη Νότια Αφρική και m Γερµανία) ενώ έχουν διδάξα 

µεταξύ άλλων καθηγητές από την Ελλάδα, την 
Αγγλία, m Γερµανία, το Ισραήλ, την Ιταλία και τις 
ΗΠΑ. Η Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας προσφέρα 
τα εξής µααπτυχιακά προγράµµατα: • 

MSc in Information and Corrununication 
Technology (ICT) Systems 

Στρατπγτκοί στόχοι του µααιπυχιακού αυτού προγράµµατος 
είναι n παροχή εξαδικευµένων γνώσεων 

και τεχνικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στα Πληροφοριακά 
και τα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και 

n εφαρµογή των γνώσεων αυτών σε διάφορα πεδία 
όπως n ιατρική, n διοίκηση, το περιβάλλον και n οικονοµία. 

To µπαπτυχιακό απευθύνπαι oe πτυχιούχους 
Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Σχολών θαικών Επιστηµών και άλλων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων µε σχετικό υπόβαθρο. 

• MSc in Energy Systems 
Στρατηγικοί στόχοι του διεπιστηµονικού αυτού 

προγράµµατος είναι n κατάρπση στελεχών στον αναπτυσσόµενο 
τοµέα της Ενέργαας, εµβαθύνοντας τόσο 

στις σύγχρονες ενεργαακές τεχνολογίες όσο και 
στη καλλιέργαα οικονοµικών & διοικητικών δεξιο¬ 

τήτων µε προσανατολισµό τα Ενεργειακά Συστήµατα. 
To πρόγραµµα περιλαµβάνα δύο κατευθύνσας 

εξαδίκευσης: 
1. ∆ιαχείριση Ενεργειακών Συστηµάτων (Energy 

Management) 
Απευθύνααι σε απόφοιτους Οικονοµικών, Πολυτεχνικών 

Σχολών καθώς και Σχολών θαικών Επιστηµών 
και άλλων εκπωδευηκών ιδρυµάτων µε σχετικό 

υπόβαθρο. 
2. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Renewable 

Energy) 
Απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών, Γεωτεχνικών 

Σχολών καθώς και Σχολών θαικών Επιστηµών 
και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σχετικό 

υπόβαθρο. ∆ιδάσκονται, µααξύ άλλων, µαθήµατα 
τεχνικήβ φύσης, νοµικής φύσης, οικονοµικών 

και διαχείρισης όπως Renewable Energy Sources, 
Smart Grids, Energy Law in EU, Energy Markets, 
Trading and Risk Management, Energy Strategic 
Management and Enterprise. • 

MSC in E-Business, Innovation and Entrepreneurship 
(αναµένααι έγκριση) 

ΣτρατίΓγτκός στόχος του προγράµµατος είναι n δηµιουργία 
µίας veas γενιάς επαεφηµαπών που προέρχονται 
από το χώρο Tns υψηλής τεχνολογίας βοη0ii>vras 

tous να καλλιεργήσουν as επιχειρηµατικές 
τους ιδέες και να ξεκινήσουν m δική τους ηλεκτρονική 

επιχείρηση. To καινοτόµο αυτό πρόγραµµα 
σπουδών ισορροπεί ανάµεσα στη παροχή τόσο τεχνολογικών 

όσο και ετηχειρηµαπκών γνώσεων. Ενδεικτικά, 
ττροορίζααι µααξύ άλλων σε επιστήµονες που 

ενδιαφέρονται για m δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων 
στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφο- 

µε στόχους που πρέπα να πραγµατοποιηθούν εντός 
του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους». «Σε µια εποχή που 
πρόκαται να εφαρµοστεί ο νέος νόµος για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση ο οποίος δηµιουργεί έδαφος για ορισµένες 
πολύ θετικές µααβολές, εµείς στο ∆1ΤΙΑΕ αποσκοπούµε- 

µε γνώµονα την αριστεία - να δηµιουργήσουµε 
γνώση, να διδάξουµε γνώση, να µααλαµπαδεύσουµε 

γνώση στην ευρύτερη κοινωνία Tns Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και πέραν αυτής. Η αριστεία 

είναι n µοναδική απάντησή µα5, otous δύσκολους καιρούς 
που περνάµε», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Γραµµένος. 

Τον Σεπτέµβριο του 2012 το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
θα αρχίσα 4 νέα προγράµµατα µααπτυχιακών 

σπουδών που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. 

ριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), σε στελέχη ααιριών 
που στοχεύουν επιχαρηµατικά σε καινοτοµίες στις 
ΤΠΕ και σε συµβούλους καινοτοµίας σε ΜΜΕ & θερµοκοιτίδες. 

To πρόγραµµα σπουδών περιλάµβανα µαθήµατα 
όπως; ∆ιαχείρισιις ΤΠΕ Km Σφατηγικής Ηλεκτρονικών 

Ετηχαρήσεων, Ε^ηχαρηµαηκότητας και ιου Προ 
γραµµαπσµού Ετηχαρήσεων, Ανάπτυξης και Χρηµατοδότησης 

Νέων Επιχειρηµατικών ∆ράσεων καθώς 
και Αναδυόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών της 

βιοµηχανίας Λογισµικού. 
Παράλληλα µε as διδακτικές του δραστηριότητες, 

το επιστηµονικό προσωπικό της Σχολής Επιστηµών 
Τεχνολογίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου δραστηριοποιείται 

και σε ερευνητικά προγράµµατα σχαικά 
µε τους γνωστικούς τοµείς της (όπως το Smart IHU«Έξυπνο 

∆ιεθνές nav8momuio»), ουµµαέχα σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα τύπου FP7 (Trend), σε επι(ΐτηµονικά 

προγράµµατα-δράσα5 (COST) και σε διε0vds 
αταγγελµατικές ενώσας (IEEE). Οι φοιτητές 

µας έχουν λάβα µέρος τα τελευταία χρόνια σε διαγωνισµούς 
Ετηχαρηµατικότητα5 (E-nnovation) λαµβάνοντα5 

µάλιστα σηµαντικέ5 διακρίσεις: στο διαγωνισµό 
E-nnovation του 2011 δυο οµάδες από το ∆ιεθνές 

Πανεπιστήµιο µοιράστηκαν το 3o βραβείο. 
Τέλος, σηµαντική έµφαση δίνααι eon σύνδεση Tns 

Σχολής και των ιροιτητών µε την αγορά εργασίας. Φοιmres 
των µααπτυχιακών pas προγραµµάτων έχουν 

πραγµατοποίησα διπλωµατία εργασίες σε ααιρικ 
ms EM6as και του εξωτερικού, ενώ διοργανώνονται 
τακτικά ηµερίδες όπου λαµβάνουν µέρος εγχώρτες 
όσο και διεθνείς ααιρίες τεχνολογίας. 

Περισσότερε5 πληροφορίες στην ισιοσελίδα 
tech.ihu.edu.gr 
(Από την οµιΛία ιου καθ. Ι. ΒΆαχάβα, κοσµήτορα tns 
Exodus Επιστηµών TexvoHoylas) 

«Aie8vik6 kqi EupwnaiKO Qiko\ 
NLflttH ACxaio Kai Tponoi EnCAuanq Aiacpop6v» 

Τα Προγράµµατα Μααπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο 
«∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ίκαιο και 

Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των ∆ιαφορών» και 
«∆ίκαιο, Τέχνη και Οικονοµία» εγκρίθηκαν ano το 
ΥΠ∆ΒΜΘ ιον Οκτώβριο του 2011 (ΦΕΚ B 
2215/04.10.2011). 

∆ιεθνικό Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ίκαιο 
Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης ∆ιαφορών 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Νοµικών, 
Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστηµίων 

της ηµεδτιπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαητις, καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων 

ΤΕΙ συναφούς γνωστικού ανπκαµένου. 

Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα του ΠΜΣ είναι τα εξή£ 

> Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ίκαιο I > ∆ιεθνικό ∆ίκαιο 
του Εµπορίου I > ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία 

I > Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτηηκών 
αποφάσεων > Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ίκαιο 

II > ∆ιεθνικό ∆ίκαιο του Εµπορίου II >. ∆ιεθνής 
Εµπορική ∆ιαιτησία II > Ευρωπαϊκό Χάρτη$ Ενέργαας. 

Οι φοιτητές πρέπα επιπροσθέτως να παρακολουθήσουν 
είτε 2 µαθήµατα επιλογής και να συµµαέχουν 

σε ένα consulting project είτε 4 µαθήµατα 
επιλογής και να συντάξουν διπλωµατική εργασία 

περίπου 10.000 λέξεων. 
Τα Μαθήµατα Επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

> Νοµικές Πτυχές της ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής 
> Οικονοµική Ανάλυση του ∆ικαίου 

> ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό ∆ίκαιο 
> Ευρωπαϊκό Εργατικό ∆ίκαιο > ∆ίκαιο ∆ιανοητικής 

Ιδιοκτησίας - Καινοτοµία, Τεχνολογία και ∆ίκαιο 
Ευρεσιτεχνίας > ∆ιεθνές ∆ίκαιο Αφερεγγυόmias: 

Αρχές και Πολιτική > Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 
> Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές ∆ίκαιο Ανταγωνισµού 

/ Νόµος κατά" των Συµπράξεων 
> ∆ίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
> Νοµικό Τραπεζικό Περιβάλλον > Ποινικό Οικονοµικό 

∆ίκαιο > Ευρωπαϊκό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο > 
Νοµικές πτυχές της ∆ιαχείρισης Επιχαρηµατικών 
Κινδύνων > Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή 

> Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη > Πρόσφατες 
Νοµοθαικές εξελίξεις ∆ιεθνικού και Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού ∆ικαίου και Εναλλακτικών Τρόπων 

Επίλυσης των ∆ιαφορών 

∆ίκαιο, Τέχνη και Οικονοµία 
To ΠΜΣ απευθύνπαι σε φοιτητές Νοµικών, Πολιτικών 

και Οικονοµικών Τµηµάτων και Σχολών, Ιστορίας 
ms Τέχνης, Φιλοσοφικών Σχολών, που επιθυµούν 
να διευρύνουν την εξαδίκευσή τους στην κατεύθυνση 

αδίκευσης «Τέχνη, ∆ίκαιο και Οικονοµία». 
Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα του ΠΜΣ είναι: 
> Νοµοθαικές ρυθµίσας ms Τέχνης σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. ∆ιεθνής προστασία ms πολιτιστική* 
κληρονοµιάς. > Η UNESCO στον τοµέα του 

πολιτισµού. Ο καλλιτέχνης και το έργο του. ∆ικαιώµατα 
του καλλιτέχνη. Πολυµέσα. > Συµβατικό δίκαιο 

και έργα τέχνης. ∆ιεθνές εµπόριο έργων τέχνης [έµποροι, 
διάµεσοι, µουσεία, συλλέκτες (n συλλογή 

ως επένδυση), δηµοπρασίες - πλαστηριασµοί, οίκοι], 
> ∆ιευθέτηση διαφορών που αφορούν πολιτιστικά 
αγαθά. > ∆ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (εθνικό 
- διεθνές). > ∆ιοίκηση Επιχαρήσεων - φορέων 
έργων τέχνης. 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν δύο συνολικά από τα παρακάτω 
µαθήµατα (ένα σε κάθε εξάµηνο): 

> ∆ιεθνής προστασία ms πολιπστικής κληρονοµίας 
σε πψίπτωση εµπολέµων συρράξεων. > ∆ίκαιο 

του Ανταγωνισµού και Πνευµατική Ιδιοκτησία. Τεχνολογία 
και Πνευµατική Ιδιοκτησία. > Συνθήκες 

WTPO για την Πνευµαπκή Ιδιοκτησία. > Νοµικά προβλήµατα 
Αρχιτεκτονικιϊς, Σχεδίων, Φωτογραφίας και 

συναφών έργων τέχνης (ιδίως ψηφιακών - πολυµέσα). 
> Η ελληνική νόµιµη αξίωση micjipoqms των 

Μαρµάρων του Παρθενώνα. > Κλοπή έργων τέχνης 
- Καλόπιστη κτήση παρανόµως κτηθέντων έργων τέχνης 

- Επαναπατρισµός - Αποκατάσταση παρανόµως 
κτηθέντων έργων τέχνης. 

Οι πρώτες εγγραφές φοιτητών θα ξεκινήσουν το 
Σεπτέµβριο του 2012. Τα δύο ΠΜΣ θα παρέχονται 
ως πλήρους φοίτησης ενός έτους ή µερικής φοίτησης 

δύο αών. 

(Από την οµι/iia του καθ. Αθανάσιου Γ. ΚαΊση) 

Ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής καθηγητής 
Κώστας Γραµµένος 

Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
Η Σχολή Ανθρ^βΓποίπκών Επιστηµών (ΣΑΕ) 

{ΐχεδιάζαφααητυχιακά προγράµµατα τα οποία 
καλύπτουν as ανάγκες εκπωδετχιης i as διεθνούς 

KOwomlas, πρατγσντα·ς την κατανόηση των ιιροβληµάτων 
των σύγχρονων κοτνωνιών και αναπτύσσοντας 

ένα πολυπολιτισµτκό περιβάλλον, 
ευνοϊκό για την απσδοχππκ διαφοραικόιητας. 

Η ΣΑΕ ιιροσψέρει εδώ και δύο χρόνια ιο µε 
ιαπτυχιακό πρόγραµµα «Μαύρη θάλασσα Ιστορία 

και Πολιασµ05». Αποτελείτο πρώτοκαι µ& 
ναόΐΜστόν κόσµο µααπτυχιακά αποκλειατικά 
αφ^ΐµένο ola συνολική µελέτη µιας περ^ήι 
n οποία προσελκύει, λόγω tns τεράστιας γεωπολιτικής 

της σηµασίας, σοβαρό και παγκόσµιο 
αικΗίψοντκό ενδιαφέρον. Η περιοχή εξπάζειαι 

από την οπτική γωνία ms οικονοµίας και ms 
πολιτικής αλλά και της αρχαιολογίας και της ιστορίας. 

Λόγω ms καινοίοµίας ιου, το ηρα* 
γράµµα προκάλεσε to ενδιαφέρον του σπουδασιικου 

κοινού της ευρύτερης ιιεριοχής tns Μαυρης 
θάλασσας. Παράλληλο! ιιοιµαΖεΐαιη€^>ση 

συλλογικού επκπηµονικού τόµου για m Μαυρη 
θάλασσα om\ αρχαιότητα, µε m συµβολή 

κορυφαίων επιστηµόνων από όλον tpv κόσµο. 
Προγραµµαιίζααι επίσης διεθνές workshop στη 
Θεσσαλονίκη, το φθινόπωρο του 2012, µε φιλοδοξία 

να συνκεντρωοπ νέους αηστήµονες από 
όλο ιον κόσµο. 
Από τον Οκτώβριο ιου 2012 πρόκειται να ξεκινήσει 

ένα νέο µααιπυχιακό πρόγραµµα µε θέµα 
«Τέχνη, ∆ίκαιο και Οικονοµία». Εξίσου καινοτόµο, 

µελετά σύγχρονες νοµικές και οικονοµικές 
διαστάσεις των τεχνών. Bp ήδη πρρλέσα 
to ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών, 

καθώς καλύπτα το mo ειιίκαιρο από ποτέ άλλοτε 
θέµα ίων ττνευµατικών δικαιωµάτων και lis 

διαχείρισης ιου πολιτισµικού npopvtos. 
Παράλληλα βρίσκονται σε αναµονή έγκριοτκ 

δύο ακόµα µεταπτυχιακά προγράµµατα, το 
«Σποπδές tns Ανατολικής Μεσογείου» και ιο 
«Πολιπσµικό Περιβάλλον και Τεχνολογία στον 
Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο». 

To ΜΑ ai Eastern Medi terranean Studies επιχαρεί 
ra συνολική µελέτη ms ανατολικίΒ λεκάνης 

ms Μεσογείου στη Νεότερη και Σύγχρονη 
αιοχή, os γεωγραφικής και πολιτισµικής ενότητας, 

µε διαχρονική παρουσίαση των ιστορικών 
φαινοµένων. To πρόγραµµα amo είναι το 

µόνο διεπιστηµονικό µεταπτυχιακό για την 
Αναιολ. Μεσόγειο. 

Γο µεταπτυχιακό «Πολιτισµικό Περιβάλλον 
και Τεχνολογία στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο» 
εχει ως αντικείµενο m µελέτη της αρχαίας ελίαγ^ρτεχνο^ίοκκίπ 

των κοινωνικών-πολίπκών 
παραγόντων που διαµόρφωσαν το πολιτισµικό 

περιβάλλον ιου αρχαίου ελληνικού κόσµου. 
Είναι το µοναδικό πρόγραµµα σπιν Ελλάδα 

και πιθανότατα στον κόσµο µε apooavcioλισµό us 
κατακτήσεις m? αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, 

απολύτως πρωτότυπο στη σύλληψη 
αλλά και στα προσφερόµενα µαθήµατα. 

(Ano την οµιΑ'α του καθ. Βασίλη Κ. Γούναρη, κοσµήτορα 
Tns Exoilns Ανθρωπιστικών Emaarqt&v) 
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