Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη νέα ακαδημαϊκή
χρονιά
Αγαπητοί φοιτητές,
Η οικογένεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλωσορίζει εσάς, τους πρωτοετείς
φοιτητές, σε ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά Ιδρύματα της χώρας, που έχει
ιστορική διαδρομή 57 χρόνων και σημαντικό αποτύπωμα στο σύγχρονο ακαδημαϊκό
γίγνεσθαι.
Η επιλογή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση των προπτυχιακών
σας σπουδών αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού,
που φυσικά συνοδεύεται από την ανάλογη ευθύνη, ώστε να ανταποκριθούμε όλοι στις
προσδοκίες σας σε ό,τι αφορά την επιστημονική σας κατάρτιση.
Μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας φοιτητών και καθηγητών από τα αμφιθέατρα και
τα εργαστήρια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιστρέφει στους φυσικούς χώρους
διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Να είστε βέβαιοι ότι το Ίδρυμα θα λειτουργήσει,
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία και
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός ασφαλούς
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη στις προσπάθειες και τη βοήθειά σας και είμαστε
σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις.
Καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Μια πρώτη γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
✓ 23 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών – τα περισσότερα πιστοποιημένα με
την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης
✓ 31 δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξειδίκευση σε ένα ευρύ
φάσμα επιστημονικών αντικειμένων
✓ 3 Πανεπιστημιουπόλεις με σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα, εξοπλισμένες
αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, διοικητικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
✓ Εργαστηριακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών με ερευνητικές
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής
✓ Διεθνής δράση με ανάπτυξη διμερών συνεργασιών και συμφωνιών, συμμετοχή
σε διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, διοργάνωση διεθνών
επιστημονικών συνεδρίων
✓ Διακεκριμένα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, υψηλά καταρτισμένο
επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό
✓ Υψηλές θέσεις στα διεθνή συστήματα ταξινόμησης πανεπιστημίων
✓ Ποιοτική φοιτητική μέριμνα με υπηρεσίες παροχής σίτισης, στέγασης και
υγειονομικής περίθαλψης

✓ Αυξανόμενη διεθνής κινητικότητα φοιτητών μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραμμάτων
✓ Υπηρεσίες για τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας των
τελειοφοίτων και αποφοίτων
✓ Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, στήριξης φοιτητών με αναπηρία, ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά.
✓ Πανεπιστημιακά μουσεία και συλλογές
✓ Έντονη φοιτητική πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα με δεκάδες
φοιτητικές ομάδες και συλλόγους
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