16/07/2019

ELGS Open Days for Greek Students
Η Πανεπιστημιακή Διεθνής Σχολή European Law & Governance School (ELGS) του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) διοργανώνει Ανοιχτή Ενημέρωση σε υποψήφιους Φοιτητές από
το ακαδημαϊκό επιτελείο της Σχολής για τις σπουδές που προσφέρονται από την ELGS και τις
επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Ιουλίου 2019 και κάθε μέρα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου μεταξύ 10.00-17.00 στη Ρωμαϊκή Αγορά (Πλάκα).
Σπουδάστε Ευρωπαϊκά Νομικά και Διακυβέρνηση στην Αθήνα
στη EUROPEAN LAW & GOVERNANCE SCHOOL, τη διεθνή δημόσια πανεπιστημιακή Σχολή
του EPLO.
Η Σχολή δέχεται φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εκπαίδευση είναι στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο για όσους δεν διαθέτουν επάρκεια
της γλώσσας παρέχεται από τη Σχολή ταχύρρυθμη εκπαίδευση βελτίωσης της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Δίνονται υποτροφίες έως και 50% των διδάκτρων.
Όσοι φοιτούν σε Ελληνικά κρατικά Πανεπιστήμια μπορούν να κάνουν παράλληλες
σπουδές στο προπτυχιακό μας τμήμα, με προνομιακούς όρους στις υποτροφίες και
την αναγνώριση μαθημάτων.
Παρέχονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα Ευρωπαϊκά Νομικά
και τη Διακυβέρνηση.
Η ίδρυση της Σχολής εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κ.
Σέρτζιο Ματαρέλλα στις 18 Μαΐου 2016, στο Ιταλικό Προεδρικό Μέγαρο στη Ρώμη.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι πρωτοποριακό και το προπτυχιακό μοναδικό διεθνώς.
Σχεδιάστηκε επί σειρά ετών στη Ρώμη από μια διεθνή ομάδα κορυφαίων
εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής νομικής σκέψης με επικεφαλής τον συνταγματικό
δικαστή και τ. Πρωθυπουργό της Ιταλίας, καθηγητή Τζουλιάνο Αμάτο.
Διδάσκουν αναγνωρισμένες διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Η Σχολή
υποστηρίζεται από ένα δίκτυο 30 και πλέον Πανεπιστημίων σε περισσότερες από 20
χώρες.
Ήδη φοιτητές της ELGS βρίσκονται για πρακτική άσκηση στα Ηνωμένα Έθνη στη
Νέα Υόρκη, στη Γενεύη και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς.
Τα πτυχία είναι ισότιμα με εκείνα των Ελληνικών κρατικών Πανεπιστημίων (άρθρο
76 του ν. 4310/2014)
Η διεθνής Σχολή European Law and Governance School (ELGS) δεν είναι κολλέγιο ή ιδιωτική σχολή.
Υπάγεται στο διεθνές δημόσιο δίκαιο και λειτουργεί υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
που είναι ο μόνος διεθνής Οργανισμός που έχει έδρα την Ελλάδα.
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