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Κρίσιμη Ενημέρωση 

 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και 
την έρευνα, εφαρμόζοντας διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση και 
στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος μετεξελίσσεται ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, με 
τη στρατηγική διεθνοποίησης που εφαρμόζει καθώς και την άμεση προσαρμογή του στις δράσεις 
ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και αξιοποιώντας την εμπειρία της λειτουργίας των αγγλόφωνων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του. 

Επίσης επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης σε 
περιφερειακό, εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προγραμματίστηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, που θα λάβει χώρα από 24/05/2021 έως 29/05/2021. 

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), αποτελεί βασικό μηχανισμό της πολιτικής 
ανάπτυξης της ποιότητας του Ιδρύματος, το οποίο θέτει και τις αρχές λειτουργίας και συνεχούς βελτίωσής 
του. Επίσης, αποτελεί το μηχανισμό δημιουργίας πολιτισμού ποιότητας στο Πανεπιστήμιο, ενώ θέτει τη 
βάση υποστήριξης της αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων, γεγονός που συνδέεται 
με την κατοχύρωση και προβολή των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και των Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων των Αποφοίτων. Η αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, θα 
συντελέσει στην επίτευξη των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη 
στρατηγική του Ιδρύματός μας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της 
έρευνας και της καινοτομίας. 

Από την Διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

Αθανάσιος Καΐσης                       Πρόεδρος της Δ.Ε.  

Καλλιόπη Μακρίδου                      Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.,  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας  

Σταμάτιος Αγγελόπουλος          Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.,  Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης  

Δημήτριος Μπαντέκας               Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Ηλίας Καραπάντζος                    Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.,  Διοικητικών Υποθέσεων  
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