Δελτίο Τύπου
Συνεργασία Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Deloitte
Ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων με σκοπό τη διασύνδεση της
πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας και την πρόσβαση των
φοιτητών στην αγορά εργασίας
Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2015 – Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό δημόσιο
αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, και η Deloitte, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες
παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
όλων των κλάδων, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με σκοπό την ανάπτυξη
στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση αφενός της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής
κοινότητας και αφετέρου την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και η Deloitte, αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία και την εμπειρία τους με άξονα την εκπαίδευση, θα διοργανώνουν κοινές δράσεις
εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, σεμινάρια στα πλαίσια
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σεμινάρια δια βίου μάθησης. Ακόμη, θα
συνδιοργανώνουν summer school, θα προσφέρουν πρακτική άσκηση και απασχόληση στη
Deloitte σε αποφοίτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική
επίδοση σε συναφή προγράμματα. Επιπλέον, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», θα συνδιοργανώσουν σειρά
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θεματικές ενότητες: Φορολογία, Συμβουλευτική, Έλεγχο,
Επενδυτικά Κίνητρα και Διακυβέρνηση. Επίσης, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν
συμβουλευτική καθοδήγηση στους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου, που επιθυμούν να
ιδρύσουν επιχειρήσεις ή να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες σε διαγωνισμούς.
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι στρατηγικές που συνδέουν την επιστημονική κοινότητα με την
επιχειρησιακή παίζουν σήμερα ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της
αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας», αναφέρει ο κ. Δημήτρης
Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte. «Είμαστε πολύ περήφανοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της
εποχής, να υποστηρίξουμε τους φοιτητές παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια πριν μπουν στην
αγορά εργασίας αλλά και προσφέροντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης.»
Ο καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος, Πρόεδρος Δ.Ε. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
δήλωσε: «Προϋπόθεση επιβίωσης για την ελληνική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση είναι το άνοιγμα
της στην κοινωνία των πολιτών με την ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελών συνεργειών με τις υγιείς
παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου. Η στρατηγική συνεργασία με την Deloitte
αναδεικνύει αυτή την ανάγκη για εξωστρέφεια και προσβλέπουμε με ικανοποίηση στα σημαντικά
οφέλη για την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του
Διεθνούς Πανεπιστημίου»

Σχετικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr)
To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί το
μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. συγχρηματοδοτείται για
τη λειτουργία του με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και
Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ 2007-2013), και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και
επιχειρηματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής εξελίσσεται σε έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό
και ερευνητικό φορέα της ΝΑ Ευρώπης, έχοντας ως στρατηγική αποστολή να καλύψει τις ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες της διεθνούς κοινότητας. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο αποτελείται από τη Σχολή
Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και τη Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών και παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου υψηλής ποιότητας, αριστείας
και διεθνούς προσανατολισμού.
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα (www.deloitte.gr)
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και
ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε
πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή
περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε
πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεδεμένο
δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας
κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται
για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της
Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit)
υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.»
χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες
και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting
outsourcing). Με περισσότερα από 550 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των
καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των
τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της
Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του
εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
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