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Το πανεπιστήμιο του Bournemouth τιμά τον Γιάννη Κέντ
ιδρύοντας ομώνυμο Ερευνητικό Κέντρο για τον τουρισμό.Ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Bournemouth,  καθηγητής
Paul Curran, ανακοίνωσε σήμερα την ίδρυση του "The John Kent
Institute in Tourism"(Ινστιτούτου Έρευνας Τουρισμού Γιάννης
Κέντ) που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τον κ. Γιάννη Κέντ,
ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Youtravel.com και ιδρυτή
της Aquis Hotels  and Resorts, έναν από τους κορυφαίους
τουριστικούς επιχειρηματίες ανά τον κόσμο.Το "The John Kent
Institute in Tourism", θα λειτουργήσει ως Κέντρο Έρευνας &
Καινοτομίας για τον Τουρισμό, προκηρύσσοντας μια σειρά από
υποτροφίες για  έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι
σημαντικά το υφιστάμενο τουριστικό ερευνητικό πρόγραμμα της
Σχολής Διοίκησης Υπηρεσιών (Services Management) του
Πανεπιστημίου του Bournemouth.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Bournemouth,  καθηγητής
Paul Curran, σχολίασε: "Το νέο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου μας
θα χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών
υποτροφιών στην τουριστική έρευνα, αρχής γενομένης με έντεκα

υποτροφίες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.  Αυτό, πιστεύουμε, είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία του είδους της, και έγινε
πραγματικότητα χάρις στο  όραμα του Γιάννη Κέντ. Ο κ. Κεντ είναι ένας επιχειρηματίας, πρωτοπόρος του e-tourism και
ενθουσιώδης υποστηρικτής της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου μας στον τουρισμό.   Οι υποτροφίες
αυτές, θα επικεντρωθούν στον τομέα του τουρισμού και θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε ερευνητικές
δραστηριότητες σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η υγεία,  τουρισμός και οικονομία, τουρισμός
και κλιματικές αλλαγές,  τουρισμός και ψυχολογία και τουρισμός και επικοινωνία. "

 

Στις αρχές του μήνα, το Πανεπιστήμιο του Bournemouth αγόρευσε τιμητικά τον Γιάννη Κέντ σε Επισκέπτη Καθηγητή
(Visiting Fellow), ώστε μέσω της εμπειρίας του και του οράματος του  να υποστηρίξει το έργο και να διευρύνει
περαιτέρω τις προοπτικές της Σχολής Διοίκησης Υπηρεσιών. «Είναι ευχαρίστηση μου  να υποστηρίζω την καινοτόμα
τουριστική έρευνα που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth», είπε ο κ. Κεντ. «Ειδικότερα με
ενδιαφέρει να υποστηρίξω την περαιτέρω έρευνα του Πανεπιστημίου στο Τουριστικό Marketing και το e-Tourism, τομείς
για τους οποίους το Πανεπιστήμιο είναι ήδη αναγνωρισμένο διεθνώς.

 

Η Σχολή Διοίκησης Υπηρεσιών (Services Management) του Πανεπιστημίου του Bournemouth θεωρείται ως Κέντρο
Αριστείας για την τουριστική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, και συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταπτυχιακών
φοιτητών τουρισμού σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η Σχολή στεγάζει επίσης το Διεθνές Κέντρο Τουριστικής & Ξενοδοχειακής Έρευνας (ICTHR), είναι ένα από τα κορυφαία
ερευνητικά κέντρα του είδους του σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίo συγκεντρώνει τεράστια εμπειρία αλλά και διοχετεύει
γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο Ινστιτούτο θα συμπληρώσει το έργο του Κέντρου προσελκύοντας  διδακτορικούς
φοιτητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου. Καθηγητής Δημήτριος
Μπούχαλης δήλωσε: «Είναι πάντα μεγάλη χαρά, αλλά και πρόκληση να συνεργάζομαι με τον Γιάννη Κέντ.  Η συνεργασία
αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία ώστε το Πανεπιστήμιο μας και ειδικότερα η Σχολή μας να επωφεληθεί από το όραμα, την
καινοτομία, και το επιχειρηματικό δίκτυο του Γιάννη Κέντ,  ώστε να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα αλλά
και τις επιπτώσεις των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες ερευνητικές
δραστηριότητες στους κλάδους του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά με τον κ. Κεντ
στο εγγύς μέλλον."
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