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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΠΟΛΟΣ ΕΛΙΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΙΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Αποτελείται ano τις σχολές Οικονοµίας & ∆ιοίκησης, 

Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Επιστηµών Τεχνολογίας. 

TO ∆ΙΕΘΝΕΣ Πανεοστήµιο της Ελλάδος 
(∆ιΠαΕ) ιδρύθηκε βάσει του ν. 3391/2005, 
µε αποστολή να παρέχει ανωτάτη εκπαίδευση, 

ιδίως σε αλλοδαπούς. Η διδασκαλία 
των µαθηµάτων των προγραµµάτων γίνεται 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, έναντι 
διδάκτρων. Αποτελείται από τρας σχολές: 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Ανθρωτασακών 
Επιστηµών και Επιστηµών Τεχνολογίας. 
Ο στρατηγικός στόχος που ετέθη από την 
πρώτη στιγµή αφορούσε τη δηµιουργία 
αριστείας σε ένα φοιτητικοκεντρικό πανεπιστήµιο, 

το οποίο θα επιστρατεύσει 
όλες του τις δυνάµεις -διδακτικές και διοικητικές- 

στη διαδικασία παροχής υψίστου 
επιπέδου παιδείας, στηριγµένης στη διαρκή 
ανταγωνιστική και αρίστη ακαδηµαϊκή 
έρευνα. To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, µέσω 
της πραγµατοποίησης αυτού του στόχου, 

συνεισφέρει στην οικονοµική, πολιπσακή 
και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρύτερης 
κοινωνίας, µε την οποία από ας πρώτες 
στιγµές της ύπαρξής του προσπάθησε να 
συνδεθεί. Η πολυεθνική ακαδηµοιϊκή κοινότητα 

που έχει δηµιουργηθεί σταδιακά 
το καθιερώνα ως το πρώτο δηµόσιο διεθνές 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα. 
Η λειτουργία και ανάπτυξη του πανεπιστηµίου 

ουσιαστικά καλύπτεται από πόρους 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

& ∆ια Βίου Μάθηση», πράξη 
που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και από εθνικούς πόρους 
και θα διατηρηθεί µέχρι τον ∆εκέµβριο 
του 2015. Στόχος είναι τον Ιανουάριο του 
2016 το ∆ΙΠΑΕ να είναι ένα κατ' εξοχήν 
αυτοχρηµατοδοτούµενο πανεπιστήµιο, 
κυρίως από τα δίδακτρά του. 

To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος 
διοργανώνει ενηµερωτικές παρουσιάσεις 
(info sessions) κάθε πρώτη Πέµπτη του 
µήνα. Η επόµενη ενηµερωτική παρουσίαση 

είναι προγραµµατισµένη για την 
Πέµπτη 5 Ιουλίου 2012. ∆ίνεται έτσι n 
δυνατότητα σε υποψήφιους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές να ενηµερωθούν αναλυτικά 
για τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα, να θέσουν ερωτήσεις και 
να λάβουν απαντήσεις σχετικά µε το 
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο. 

INFO: 
Περισσότερες πληροφορίες, 

στην ιστοσελίδα www.ihu.edu.gr 
η στα τηλ. 2310-807501/-28/-29. 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ενηµερωτική παρουσίαση 
Πέµπτη 5 Ιουλίου, 17:00 

∆ιεθνείς Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ελληνικό αγγλόφωνο δηµόσιο πανεπιστήµιο! 

Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

Executive MBA 

MSc in Management 

MSc in Banking and Finance 

MSc in Strategic Product Design 

MSc in Sustainable Development 

LL.M. in Transnational and European 
Commercial Law and Alternative 
Dispute Resolution 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 

ΜΑ in Black Sea Cultural Studies 

ΜΑ in Art, Law and Economy 

Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας 

MSc in Energy Systems 

MSc in Information and 
Communication Technology (ICT) 
Systems 

Στείλε την αίτηση σου τώρα για τα προγράµµατα του Οκτωβρίου 2012! 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης: T 2310 807 528 | E infoseba@ihu.edu.gr 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών: T 2310 807 529 | E infosoh@ihu.edu.gr 
Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας: T 2310 807 501 | E infotech@ihu.edu.gr 

ΕΣΠΑ 
www.ihu.edu.gr | Θεσσαλονίκη 
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