Στις Η.Π.Α. το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σύμφωνο επιστημονικής συνεργασίας με το George Washington University σύνηψε στις 7
Φεβρουαρίου 2018 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενδυναμώνοντας την παρουσία και το κύρος του
στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο. Η εν λόγω συμφωνία επιστημονικής
συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθ. κ. Κόττιο Άγγελο
και τον Αν. Πρόεδρο του George Washington University, Prof. Leo M. Chalupa, θέτοντας τις
βάσεις για ενίσχυση της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των
δύο Ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης στις Η.Π.Α. φοιτητές και φοιτήτριες των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές», «Δίκαιο και Οικονομία», παρουσία των Διευθυντών τους: Καθ. κ.
Τζιαμπίρη Αριστοτέλη – Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθ. κ.
Πλατιά Αθανάσιου και Καθ. κας Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρίας αντίστοιχα, είχαν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν επισκέψεις και συναντήσεις με ακαδημαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς
και πολιτικούς φορείς μεταξύ των οποίων: την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Υπουργείο
Εξωτερικών των Η.Π.Α (US Department of State) και την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου στην Ουάσιγκτον (ΙMF) - όπου συναντήθηκαν με τον εκπρόσωπό του, Mr. Gerry Rice.
«H εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής διεθνοποίησης του
Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Στόχος μας είναι η διεθνής δικτύωση, η προβολή του ερευνητικού μας
έργου και των επιστημονικών μας επιτευγμάτων διεθνώς, η ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού
προσωπικού σε διεθνές επίπεδο, η προσέλκυση διακεκριμένων επιστημόνων, η συνεπίβλεψη
διδακτορικών διατριβών», δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθ. κ. Κόττιος
Άγγελος. Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθ. κ. Παντελίδης Παντελής
προσέθεσε: «Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιδιώκει την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, με
συνεργασίες στην έρευνα και στη διδασκαλία με Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους», ενώ ο
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Καθ. κ.
Σφακιανάκης Μιχαήλ ανέφερε: «Επιδιώκουμε μια ισχυρή παρουσία της Σχολής μας και
γενικότερα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, η οποία θα συμβάλλει
καίρια στην ενδυνάμωση διεθνών συνεργειών».

