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Μία νέα εποχή για τα ακαδημαϊκά και 

εκπαιδευτικά δεδομένα στη χώρα μας 

αποτελεί η αναγόρευση του CITY College 

σε Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του 

Σέφηλντ το φθινόπωρο του 2009. 

Είναι η πρώτη φορά στα ελληνικά 

χρονικά που ξένο πανεπιστήμιο δημιουργεί 

δικό του ακαδημαϊκό τμήμα στην Ελλάδα 

και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Το CITY 

College αποτελεί πλήρες μέλος του 

βρετανικού πανεπιστημίου, αποτελώντας 

το 6ο ακαδημαϊκό τμήμα του και το μόνο 

που λειτουργεί εκτός Βρετανίας. 

Το όλο γεγονός αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη αξία και ενδιαφέρον καθώς 

το Πανεπιστήμιο του Sheffield είναι ένα 

βρετανικό πανεπιστήμιο παγκόσμιας 

ακτινοβολίας και αναγνώρισης. Κάθε 

χρόνο βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου σε έγκυρες 

και διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης των 

πανεπιστημίων.  Κανένα άλλο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, κρατικό ή μη, δεν κατέχει 

παρόμοιες θέσεις.

Το CITY College πιστοποιείται, 

αξιολογείται και  αναγνωρίζεται από 

πολλούς διεθνείς επίσημους οργανισμούς, 

αντίστοιχους με αυτούς που αξιολογούν 

τα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια στην 

Ευρώπη και την Αμερική όπως το QAA, το 

BAC, το AMBA κτλ.

Ο Διευθυντής του CITY College κ. 

Ιωάννης Βερβεριδης σχολίασε σχετικά: “Η 

αναγόρευση του CITY College σε Διεθνές 

Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 

μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Αυτή η 

εξέλιξη είναι η πραγματική ανταμοιβή της 

συνεχούς προσπάθειας που καταβάλουμε 

για την προαγωγή υψηλών κριτηρίων 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και 

αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για αυτή 

την ακαδημαϊκή συγχώνευση με ένα 

πανεπιστήμιο που ανήκει στο 1% των 

καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο. 

Ως Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου 

του Sheffield το CITY εγκαινιάζει μια 

νέα εποχή για τα ακαδημαϊκά δεδομένα 

και τις προτάσεις πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης που προσφέρει η πόλη 

μας.»

Σχετικά με το νέο καθεστώς 

λειτουργίας του CITY College μίλησε 

και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 

του Sheffield, Καθηγητής Paul White: 

Η καθιέρωση του CITY College, σε 

Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου 

του Sheffield προάγει την ήδη πολύ 

στενή σχέση που έχουμε και αποτελεί 

ξεκάθαρη αναγνώριση της ποιότητας 

των ακαδημαϊκών προγραμμάτων που 

προσφέρει το CITY.» 

Το CITY College, International Faculty 

of the University of Sheffield δημιουργεί 

νέα δεδομένα στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη και σε όλη 

την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 

έκοψε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν τα μέλη του 

ΣΕΠΒΕ με τα στελέχη των εταιρειών 

μελών του ενώ την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους ο καθηγητής Μάνθος 

Αναστάσιος, Πρύτανης του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο 

καθηγητής Μουσιόπουλος Νικόλαος, 

Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής ο 

καθηγητής Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος, 

πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και ο κ. Θωμαϊδης 

Βασίλης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ 
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Ένα Μέλος του ΣΕΠΒΕ Πρωτοπορεί και Γράφει Ιστορία:
Το CITY College, Αναγορεύθηκε σε Πλήρες Ακαδημαϊκό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου του Σέφηλντ!

Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης 

Πίτας από 
τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με την δυνατότητα που έχετε να 

δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή 
σας μπορείτε να επικοινωνείτε με 

την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2310 365130, e-mail 

sepve@sepve.org.gr)




