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Αξιότιμε/-η Κε/Κα…………….
Με αφορμή την ολοκλήρωση με επιτυχία της επιστημονικής επίσκεψής
μου (7-13 Ιουλίου 2014) στο Πανεπιστήμιο “Fan S. Noli” Κορυτσάς στο
πλαίσιο του Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας Αλβανίας έτους 2013-14
σας προσκαλώ
την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων “Shen Gjergji” της Κορυτσάς.
Μετά την λήξη της εκδήλωσης του Mορφωτικού Προγράμματος
ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια θα ακολουθήσει δεξίωση με μουσική.
Με εκτίμηση

Νίκος

Σουτόπουλος

Εκπαιδευτικός-Υποψ. Δρ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

FTESË

Z. / Znj. ........................

Me rastin e përmbylljes me sukses të vizitës sime shkencore
(7-13 Κorrik 2014) në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë në kuadër të
Programit të Këmbimeve Arsimore Greqi-Shqipëri per vitin 2013-14
ju ftoj
ditën e Mërkurë, 16 Korrik 2014, ora 20:00 në sallën "Shën Gjergji"
të Korçës.
Në përfundim te programit studimor midis dy universiteteve do të
zhvillohet një pritje me kokteil dhe muzikë.
Me respekt
Nikolaos Soutopoulos
Pedagog-Cand. Dr.
i Universitetit të Janinës

Universiteti i Janinës
Universiteti i Janinës u themelua në vitin 1964. Në vitin 1970 u bë një institucion
i pavarur i Arsimit të Lartë, i cili u rrit me shpejtësi në vitet e ardhshme.
Departamentet e Arsimit Parashkollor dhe Fillor u hapën në vitin 1982 të cilat
përbënë Shkollën e Arsimit në vitin 1996.
Përpjekjet për të themeluar një Universitet në Janinë kanë filluar në vitet e fundit
para-revolucionare. Gjatë kësaj periudhe, intelektualët kryesorë Epirotë kanë tentuar
për të themeluar Institucione të Arsimit të lartë në Epir. Direkt pas themelimit të
Shoqatës për Studime Epirote (1954) një kërkesë e fortë është shprehur për
themelimin e një Institucioni të Arsimit të Lartë që do të reflektonte sfondin kulturor
të Epirit dhe të promovonte Janinën dhe rajonin më gjerë në çdo aspekt.
Sot, Universiteti i Janinës përfshin 17 departamentet akademike, të cilat së
bashku numërojnë 13,523 studentë universitarë. Një numër i programeve studimore
të organizuara pasuniversitare kombinojnë mësimin dhe elementet kërkimore si në
Master dhe në nivel të Doktoratës. Rreth 1,300 studentë janë të përfshirë me kohë të
plotë studimi në Master, ndërsa 2.217 studentë janë aktualisht duke ndjekur studimet
në nivel doktorature.
Universiteti numëron 549 anëtarë të stafit akademik, ndërsa mësimi në të
gjitha departamentet plotësohet nga 171 asistentë dhe 132 Teknikë Laboratori.
Shërbimet administrative të Universitetit janë të plotësuara me 420 të punësuar.
Brenda një kohe 42-vjeçare madhësia e Universitetit të Janinës pothuajse është
dyfishuar dhe perspektivat e zhvillimit të saj duket të jetë veçanërisht premtuese.
Kjo është hera e parë që Universiteti i Janinës bashkëpunon me Universitetin
“Fan S. Noli”, Korcë në bazë të programit për bashkëpunim kulturor Greqi-Shqipëri
në vitin akademik 2013-2014.
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