Καθ. Κουβελιώτης Κυριάκος
Ο Κυριάκος Κουβελιώτης αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο Bangor της Ουαλίας και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο
Λάνκαστερ σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών
με αντικείμενο την Διπλωματία. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας από το
Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ απόν Τάιν με ερευνητικό αντικείμενο την
Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σε σχέση με την
Ελλάδα ενώ ολοκλήρωσε έναν κύκλο μεταδιδακτορικής έρευνας στο
Πανεπιστήμιο του Αμπερντήν της Σκωτίας στο αντικείμενο της Λήψης
Αποφάσεων με μελέτη περίπτωσης τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και έναν
δεύτερο με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στον τομέα της
Διαχείρισης Κρίσεων.
Έχει διδάξει Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία και Διευθυντική στα
πανεπιστήμια Νιούκαστλ απόν Τάιν, Σάντερλαντ και Κιλ. Έχει διατελέσει
επίσης ως Provost και Επισκέπτης Καθηγητής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού όπως και επίσης στη Σχολή Πολέμου
του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ως
Διευθυντής Σύνταξης (Editor-in-Chief) έχει δημιουργήσει επιστημονικά
περιοδικά και journals στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι ο Ιδρυτής στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη της
AEGEE Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe / Κίνηση
Φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης.
Σήμερα είναι Καθηγητής στο Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο Uninettuno της
Ρώμης και κάτοχος της Έδρας Ελληνικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο
όπου με δική του πρωτοβουλία εισήγαγε την ελληνική γλώσσα ως μία από τις
επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου. Έχει επιβλέψει τα τελευταία χρόνια
περισσότερες από 500 μεταπτυχιακές διατριβές φοιτητών που προέρχονται
από 167 διαφορετικές χώρες.
Είναι επίσης Διευθυντής 6 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο ίδιο
Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του εκπαιδευτικού οργανισμού καινοτομίας για
την εκπαίδευση Atheneum Liberal Studies.
Ταυτόχρονα διδάσκει και διευθύνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Berlin
School of Business and Innovation στην Γερμανία και στο James Lind Institute
στην Σιγκαπούρη και την Ινδία.
Τα τρέχοντα ερευνητικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο
πεδίο της καινοτομίας στην εξ αποστάσεως μάθηση και τη χρήση νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Έχει δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό
μοντέλο και μεθοδολογία που βασίζεται στις μαθησιακές αρχές του
Αριστοτέλη σε συνέργεια με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Τα τελευταία 15 χρόνια ερευνά και εφαρμόζει όλες τις νέες καινοτόμες
μεθόδους στην εκπαίδευση με έμφαση στην εικονική μάθηση, την επαυξημένη
πραγματικότητα και την τρισδιάστατη μάθηση με εφαρμογές του WEB 3.0.
Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες στον τομέα της
ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη και έχει
συμβάλει καθοριστικά μαζί με την ομάδα του στη δημιουργία του καλύτερου
μοντέλου για την ηλεκτρονική μάθηση στην Ευρώπη, της βραβευμένης
παγκοσμίως πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της πρώτης
ψηφιακής πανεπιστημιούπολης στον κόσμο.
Έχει δημοσιεύσει 12 βιβλία και συγγράψει πλήθος μονογραφιών και
επιστημονικών δοκιμίων ενώ παράλληλα δεκάδες άρθρα και μελέτες του
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις. Είναι μέλος
σημαντικών διεθνών οργανισμών όπως της AHEPA.
Από το Φθινόπωρο του 2019 θα αναλάβει ως Πρύτανης την ακαδημαϊκή
ηγεσία ενός νέου Ιδρύματος στην Κολωνία της Γερμανίας (Köln School of
Management).
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