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Στη νέα εποχή των συνεχών και απρόσμενων αλλαγών, της
διεθνοποίησης, της απελευθέρωσης των αγορών και της σαρωτικής
διείσδυσης της πληροφορικής και των τεχνολογιών, ο ρόλος των
Πανεπιστημίων αποκτά νέο περιεχόμενο. Πέρα από την παροχή
επιστημονικής γνώσης, τα Πανεπιστήμια καλούνται να εμπνεύσουν
στους αυριανούς πολίτες πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού.
Να συνδέσουν το νέο δυναμικό με την κοινωνία και την αγορά, τοπική και
διεθνή. Να ανοίξουν στους φοιτητές τους νέους ορίζοντες, ώστε με ανοιχτό μυαλό και
θετική αντιμετώπιση να προσεγγίσουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προετοιμαστούν για τις
προκλήσεις του σύγχρονου παγκόσμιου περιβάλλοντος.
Πώς ανταποκρίνεται το ελληνικό Πανεπιστήμιο σ’ αυτές τις ανάγκες της νέας εποχής; Ποιες δυνατότητες έχει να αναπτυχθεί
και να καταξιωθεί στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και ποια εμπόδια συναντά; Με ποιες δράσεις υλοποιεί ένα ελληνικό
Πανεπιστήμιο τους στρατηγικούς του στόχους για αριστεία, εξωστρέφεια, διεθνή προσανατολισμό, καινοτομία, κοινωνική
υπευθυνότητα;
Ο Καθηγητής Γρηγόρης Π. Πραστάκος προβάλλει το όραμά του για το ελληνικό Πανεπιστήμιο και καταθέτει τη διεθνή
εμπειρία του σε κρίσιμα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε έναν συλλογικό τόμο με τίτλο «Το Ελληνικό
Πανεπιστήμιο στη Νέα Εποχή: Προοπτικές και Προκλήσεις». Η έκδοση, που περιλαμβάνει ομιλίες και δημοσιεύσεις
του Καθηγητή κατά την περίοδο της Πρυτανείας του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007-2011), αναδεικνύει
τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες του ελληνικού Πανεπιστημίου, ρίχνοντας παράλληλα φως
σε νέες τάσεις στον χώρο της ηγεσίας και του management.

Συγγραφέας
Ο Γρηγόρης Π. Πραστάκος, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κατά
την περίοδο 2007-2011, είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης, Διευθυντής του Διεθνούς
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) και
Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Columbia των ΗΠΑ και έχει διδάξει στο Wharton School του University of Pennsylvania
και στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Columbia. Έχει
διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής σε πολλά Πανεπιστήμια διεθνώς και Επισκέπτης Ερευνητής
σε κορυφαία Ινστιτούτα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία έρευνας
και επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί στα καλύτερα περιοδικά στον κόσμο. Είναι
εκλεγμένος Εταίρος (Fellow) της Ακαδημίας Επιστημών της Washington και μέλος διεθνών
επιτροπών σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας.
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