Από τθν εταιρεία Εmploy-Χριςτοσ Ταουςανθσ

Οι ανατροπζσ ςτο μθχανογραφικό του 2019 για τθν ειςαγωγι
ςτα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ο ςχεδιαςμόσ του υπουργείου Παιδείασ για κατάργθςθ των ΤΕΙ και μείωςθ ςχεδόν κατά 50% των ανϊτατων
ιδρυμάτων τθσ χϊρασ ολοκλθρϊνεται το καλοκαίρι με ζνα μθχανογραφικό δελτίο κεαματικϊν αλλαγϊν! Ετςι, ςτο
μθχανογραφικό του ’19 οι υποψιφιοι για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ είναι πικανόν να μθ βρουν οφτε ζνα
ΤΕΙ. Τθν ίδια ςτιγμι, όμωσ, κα ςυναντιςουν πολλά νζα τμιματα, κακϊσ το υπουργείο Παιδείασ φαίνεται ότι κζλει
να ζχει πολλά μειωμζνου ενδιαφζροντοσ προγράμματα ςπουδϊν, ϊςτε να ικανοποιιςει τθν περίφθμθ εξαγγελία
του περί ειςόδου ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μόνο με το απολυτιριο του Λυκείου. Η είςοδοσ ςτα υψθλισ
ηιτθςθσ τμιματα βζβαια αναμζνεται ότι κα γίνει ακόμθ πιο απαιτθτικι.
Ο νζοσ χάρτθσ των ΑΕΙ
Τουσ προθγοφμενουσ μινεσ ο χάρτθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ ξαναςχεδιάςτθκε από τθν αρχι, χωρίσ
ωςτόςο να ζχει προθγθκεί καμία επιςτθμονικι μελζτθ για το κζμα. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων
ικανοποιικθκε αυτό που ζκριναν ςωςτό οι «θγζτεσ» των ανϊτατων ιδρυμάτων κάκε περιοχισ ςτισ ιδιαίτερεσ
διαπραγματεφςεισ τουσ με το υπουργείο Παιδείασ. Στα… παράδοξα αλλά και τα αξιομνθμόνευτα του τελευταίου
χρονικοφ διαςτιματοσ περιλαμβάνονται θ υπόςχεςθ τθσ δθμιουργίασ τθσ τζταρτθσ Νομικισ Σχολισ ςτθ χϊρα (χωρίσ
κανζνα ςτοιχείο που να επιβεβαιϊνει τθν ανάγκθ φπαρξισ τθσ) αλλά και θ μετατροπι εν μια νυκτί του ΤΕΙ Κριτθσ ςε
πανεπιςτιμιο, κακϊσ κανζνα από τα δφο ανϊτατα ιδρφματα του νθςιοφ δεν δζχτθκε να ςυνεργαςτεί μαηί του. Ετςι
ςτον νζο χάρτθ τα δφο παραπάνω «αξιοκζατα» κα ςυγκεντρϊςουν ςίγουρα μζροσ του δικαιολογθμζνου
ενδιαφζροντοσ και ςχολιαςμοφ.
Εκτόσ από το ΤΕΙ Κριτθσ λοιπόν, αυτι τθ ςτιγμι μόνο τρεισ ςυγχωνεφςεισ ΤΕΙ ζχουν μείνει ανολοκλιρωτεσ, αλλά
είναι πικανόν να γίνουν με διαδικαςίεσ-εξπρζσ τουσ επόμενουσ μινεσ: Η ςυγχϊνευςθ ΤΕΙ Ανατολικισ Μακεδονίασ
και Θράκθσ, ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ και Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου, θ ςυγχϊνευςθ
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ και θ ςυγχϊνευςθ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου
µε ΤΕΙ Πελοποννιςου.
Ετςι, με το νζο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων να προςφζρει νζεσ ειδικότθτεσ ςε Πλθροφορικι, Τθλεπικοινωνίεσ,
Γεωπονία και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, το Πανεπιςτιμιο Ιονίων Νιςων να ζχει νζα τμιματα ςε Τουριςμό,
Περιφερειακι Ανάπτυξθ, Εκνομουςικολογίασ, το νζο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ με επιπλζον πολυτεχνικζσ ςπουδζσ
και το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν να γιγαντϊνεται με 7 νζα τμιματα και ζνα νζο πολιτιςτικό «πάρκο» (που κα
προςφζρει από Κοινωνιολογία μζχρι ςπουδζσ για τθν 4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ και το Διάςτθμα), τα δεδομζνα
το επόμενο χρονικό διάςτθμα φαίνεται ότι αλλάηουν.
Οι προτιμιςεισ των υποψθφίων
Οπωσ αναφζρει ο ςφμβουλοσ ςταδιοδρομίασ κ. Χριςτοσ Ταουςάνθσ που μίλθςε ςτο «Βιμα», τισ προτιμιςεισ των
υποψθφίων αναμζνεται να ςυγκεντρϊςουν ςτο νζο μθχανογραφικό δελτίο του καλοκαιριοφ τα παρακάτω:

• Ιδρφεται ςτα Ιωάννινα και ςτον Βόλο Τμιμα Ψυχολογίασ με τθ διαφορά ότι ςτον Βόλο δεν κα λειτουργιςει
νωρίτερα από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021. Επομζνωσ, ςτο εφετινό μθχανογραφικό οι υποψιφιοι κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να δθλϊςουν 5 Τμιματα Ψυχολογίασ, μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ ςχολζσ τα τελευταία χρόνια για τουσ
μακθτζσ που προζρχονται από το Ανκρωπιςτικό Πεδίο.
• Στο ίδιο μικοσ κφματοσ ςε προτιμιςεισ πορεφεται και θ Νομικι, μια ςχολι «ςτεφανωμζνθ» με κφροσ. Φαίνεται
λοιπόν πωσ εκτόσ από τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ και τθν Κομοτθνι, οι υποψιφιοι κα ζχουν άλλθ μία ευκαιρία
πρόςβαςθσ ςτθ ςχολι αυτι και ςτθν Πάτρα! Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί το ότι, ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ του
υπουργοφ Παιδείασ, ο αρικμόσ των ειςακτζων δεν κα αυξθκεί ςθμαντικά. Αρα θ ίδρυςθ μιασ ακόμα Νομικισ κα
διαςπείρει γεωγραφικά τισ επιλογζσ των υποψθφίων αλλά δεν κα αυξιςει τισ κζςεισ.
• Ενα νζο τμιμα, το οποίο αναμζνεται επίςθσ να δϊςει νζεσ ευκαιρίεσ ςτουσ αποφοίτουσ, είναι το Τμιμα
Γλωςςικϊν και Διαπολιτιςμικϊν Σπουδϊν με ζδρα τον Βόλο. Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά hotspots και θ ζλευςθ
χιλιάδων ανκρϊπων ςτθ χϊρα μασ ανοίγει νζουσ δρόμουσ απαςχόλθςθσ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, κακϊσ
ζωσ τϊρα δεν υπιρχε ςε προπτυχιακό επίπεδο αντίςτοιχθ ςχολι.
• Τα Τμιματα Φυςικοκεραπείασ (και Εργοκεραπείασ) με βάςθ υψθλότερθ από πολλά τμιματα πανεπιςτθμίου,
ακόμα και ωσ ΤΕΙ ιταν επιλογι πολλϊν υποψθφίων κακϊσ οι απόφοιτοι ζχουν αρκετζσ διεξόδουσ ςε διάφορουσ
τομείσ και απαςχόλθςθ ςε όλα τα θλικιακά επίπεδα του πλθκυςμοφ. Με τθν «πανεπιςτθμιοποίθςι» τουσ
αναμζνεται να προςελκφςουν ακόμα εντονότερο ενδιαφζρον από τουσ υποψθφίουσ του Πεδίου Επιςτθμϊν Υγείασ
και Ζωισ.
Στον αντίποδα, ζωσ τϊρα επικρατεί μια αςάφεια ςτισ τάξεισ των υποψθφίων με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των
προγενζςτερων ΤΕΙ Μθχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπθγϊν και Πολιτικϊν Μθχανικϊν κ.λπ., τμιματα που
μετεξελίςςονται ςε πανεπιςτθμιακά, αλλά όπωσ φαίνεται επί του παρόντοσ εξακολουκοφν να ζχουν τα ίδια
δικαιϊματα με τουσ αποφοίτουσ των ΤΕΙ και όχι με τουσ αποφοίτουσ των αντίςτοιχων τμθμάτων του Πολυτεχνείου,
οι οποίοι εγγράφονται ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ. Το δεδομζνο αυτό ζχει προκαλζςει ζντονουσ
προβλθματιςμοφσ για το αν οι μελλοντικοί απόφοιτοι αυτϊν των τμθμάτων κα ζχουν πράγματι διαφορζσ ςτθν
αγορά εργαςίασ από τουσ ιδθ υπάρχοντεσ αποφοίτουσ των ΤΕΙ.
Τα νζα τμιματα πάντωσ τμιματα που εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτο μθχανογραφικό ωσ προγράμματα
ςπουδϊν είναι τα παρακάτω:
• Τεχνολογιϊν Ψθφιακισ Βιομθχανίασ, με ζδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάςςεται ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
• Συςτθμάτων Ενζργειασ ςτθ Λάριςα, ςτο νζο και αναμορφωμζνο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, ςτο οποίο εντάςςονται
απόφοιτοι των ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων, Μθχανολόγων και Πολιτικϊν Μθχανικϊν.
• Πολιτιςμοφ, Δθμιουργικϊν Μζςων και Βιομθχανιϊν, με ζδρα τον Βόλο.
• Παιδαγωγικό Τμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
• Διαχείριςθσ Λιμζνων και Ναυτιλίασ, με ζδρα τα Ψαχνά, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Αρκετά όμωσ είναι και τα νζα
τμιματα που ςχετίηονται με τισ γεωπονικζσ ςπουδζσ. Ενδεικτικά, το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο επεκτείνεται και
ιδρφει τα εξισ τμιματα:
• Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ςτο Καρπενιςι.

• Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Επιχειριςεων και Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ ςτθ Θιβα, προερχόμενο από το ΤΕΙ τθσ Στερεάσ
Ελλάδασ Διοίκθςθσ Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ.
• Περιφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Αμφιςςα.
Τα προαναφερκζντα τμιματα κα ξεκινιςουν τθ λειτουργία τουσ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020, ενϊ ακόμα τρία
τμιματα που ιδρφονται, Υδροβιολογίασ και Υδατοκαλλιεργειϊν, Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία και ςτο Περιβάλλον και
Διαιτολογίασ και Ποιότθτασ Ζωισ δεν κα λειτουργιςουν πριν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021.
Συγχωνεφςεισ και ίδρυςθ νζων τμθμάτων
Συνοπτικά, οι ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο νζο μθχανογραφικό δελτίο, όπωσ αναφζρει ο κ. Ταουςάνθσ, είναι οι
παρακάτω:
• Το Τεχνολογικό Ιδρυμα Ηπείρου ςυγχωνεφτθκε με το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ιδρφοντασ και νζα τμιματα, όπωσ
τα Τμιματα Ψυχολογίασ, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ, Επιςτθμϊν Τροφίμων και Διατροφισ, Μθχανολόγων
Μθχανικϊν. Από τα προαναφερκζντα μόνο το Τμιμα Ψυχολογίασ κα ξεκινιςει από αυτό το ακαδθμαϊκό ζτοσ.
• Το ΤΕΙ Ιονίων Νιςων εντάχκθκε ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, ιδρφοντασ επίςθσ νζα τμιματα όπωσ τα Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ και Εκνομουςικολογίασ, που κα ξεκινιςουν τθ λειτουργία τουσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2020-2021.
• Το ΤΕΙ Στερεάσ Ελλάδασ εντάχκθκε ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο οποίο ιδρφονται νζα Τμιματα Κοινωνιολογίασ,
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, Διαχείριςθσ Λιμζνων και Ναυτιλίασ, Ψθφιακϊν Τεχνϊν και
Κινθματογράφου, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Αγροδιατροφισ και Διαχείριςθσ Φυςικϊν Πόρων, Τεχνολογιϊν Ψθφιακισ
Βιομθχανίασ, Διατροφισ και Διαιτολογίασ, Τουριςτικϊν Σπουδϊν και Εναλλακτικοφ Τουριςμοφ. Μόνο τα δφο
τελευταία τμιματα δεν κα ξεκινιςουν από το εφετινό ακαδθμαϊκό ζτοσ.
• Το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ επεκτείνεται ιδρφοντασ αρκετά τμιματα που δεν υπιρχαν ωσ επιλογζσ ςε
προπτυχιακό επίπεδο τα προθγοφμενα χρόνια, όπωσ τα Πολιτιςμοφ και Δθμιουργικϊν Μζςων και Βιομθχανιϊν,
Γλωςςικϊν και Διαπολιτιςμικϊν Σπουδϊν, Συςτθμάτων Ενζργειασ, αλλά και τμιματα πιο οικεία ςτουσ μακθτζσ,
όπωσ τα Περιβάλλοντοσ, Δθμόςιασ και Ενιαίασ Υγείασ, Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Φυςικισ και Μακθματικϊν. Τα
Τμιματα Ψυχολογίασ, Αγωγισ και Φροντίδασ ςτθν Πρϊιμθ Παιδικι Ηλικία και Λογοκεραπείασ δεν κα
λειτουργιςουν νωρίτερα από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022.
• Το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο δεν ζχει πλζον τμιματα μόνο με ζδρα ςτθν Ακινα, αλλά επεκτείνεται και ςτο
Καρπενιςι, ςτθ Θιβα και ςτθν Αμφιςςα, όπωσ και το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν κα ζχει αρκετά τμιματα πλζον ςτα
Ψαχνά.
• Στο Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου, το οποίο αναμζνεται να απορροφιςει το αντίςτοιχο ΤΕΙ, κα ιδρυκοφν
Πολυτεχνικι Σχολι αλλά και νζα τμιματα όπωσ Κτθνιατρικι, Στατιςτικι και Αναλογιςτικι Επιςτιμθ και Διοικθτικι
Επιςτιμθ και Τεχνολογία.
• Τα ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ επίςθσ οδθγοφνται ςε
ςυγχϊνευςθ με το Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο, με τμιματα που ζχουν προκφψει από τθν αναδιοργάνωςθ παλαιότερων
ΤΕΙ αλλά και νεοςφςτατα, όπωσ τα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ, Λογιςτικισ και
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν. Το νζο πανεπιςτιμιο κα ζχει ζντονθ

γεωγραφικι διαςπορά αφοφ αναμζνεται να ζχει τμιματα ςε Θεςςαλονίκθ, Καβάλα, Σζρρεσ, Κιλκίσ, Δράμα και
Κατερίνθ.
• Το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ ςτοχεφει ςτο να ιδρφςει νζα Τμιματα Ψυχολογίασ, Αγρονόμων
Τοπογράφων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Γεωπλθροφορικισ, Μθχανικϊν Ορυκτϊν και Φυςικϊν Πόρων,
Εργοκεραπείασ, Νοςθλευτικισ, Κτθνιατρικισ, Διαιτολογίασ και Διατροφισ, Επιςτιμθσ Τροφίμων και Ποτϊν.
• Αναμζνονται περαιτζρω ςυηθτιςεισ και πορίςματα για το ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, ενϊ οι πρϊτεσ διεργαςίεσ για
το ΤΕΙ Κριτθσ ζχουν ιδθ γίνει.
Σχζδια αναλυτικά επί… χάρτου
Οπωσ τονίηει ο κ. Ταουςάνθσ, «πρζπει να επιςθμάνουμε μζςα ςε όλθ αυτι τθν αναδιαμόρφωςθ τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ 4 βαςικζσ παραμζτρουσ που κα πρζπει να ςυνυπολογίςει θ θγεςία του υπουργείου Παιδείασ, αν δεν
κζλει να δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτουσ εφετινοφσ υποψθφίουσ: να ανακοινϊςει ςφντομα τθν κατανομι
των τμθμάτων ςτα Επιςτθμονικά Πεδία προκειμζνου οι υποψιφιοι να μθ μάκουν τον Ιοφνιο για το ποιεσ κα είναι οι
δυνθτικζσ επιλογζσ τουσ ςτο Επιςτθμονικό Πεδίο που κα δθλϊςουν. Η παράμετροσ αυτι είναι πολφ ςθμαντικι,
κακϊσ ειδικά ςτα νζα τμιματα, αν δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτι θ ζνταξι τουσ ςτο Πεδίο, ο μακθτισ μπορεί
να μθν ζχει προνοιςει να “ανοίξει” το ςχετικό Πεδίο και να προετοιμαςτεί ενδεχομζνωσ και για το 5ο μάκθμα.
Παράλλθλα να ανακοινϊςει αν και ςε ποια τμιματα κα χρειαςτεί να δϊςουν οι υποψιφιοι ειδικό μάκθμα (γλϊςςα,
ςχζδιο κ.λπ.). Η εμπειρία ζχει δείξει πωσ υπάρχουν τμιματα τα οποία τθ μια χρονιά δεν απαιτοφςαν ειδικό μάκθμα
ενϊ τθν επόμενθ ιταν προαπαιτοφμενο! Τζλοσ, να επιςπεφςει ι να διαςαφθνίςει όλεσ τισ αλλαγζσ που κα
υλοποιθκοφν ςτα ιδρφματα και ςτισ πόλεισ όπου κα λειτουργιςουν νζα ι υπό ςυγχϊνευςθ τμιματα προκειμζνου
να διευκολφνουν τον οικογενειακό προγραμματιςμό. Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ μακθτϊν που εκ των προτζρων
ςτοχεφουν ςε τμιματα που εδρεφουν ςε πόλεισ όπου ιδθ ςπουδάηει μεγαλφτεροσ αδελφόσ/ι. Τελευταίο και
βαςικότερο» καταλιγει ο κ. Ταουςάνθσ, «οι επερχόμενεσ αλλαγζσ ςτο Λφκειο και ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχουν δυο βαςικά χαρακτθριςτικά: Να υλοποιθκοφν ςε ζνα εφλογο χρονικό
διάςτθμα προκειμζνου οι άμεςα ενδιαφερόμενοι να ζχουν το απαραίτθτο χρονικό διάςτθμα να ςχεδιάςουν
απρόςκοπτα τισ επιλογζσ τουσ και να μθν αφιςουν αιωροφμενεσ λεπτομζρειεσ, είτε αυτζσ ςχετίηονται με τα
επαγγελματικά δικαιϊματα, είτε με τα προγράμματα ςπουδϊν ι οτιδιποτε άλλο που αντικειμενικά μπορεί να
κακορίςει τισ αποφάςεισ ενόσ νζου ανκρϊπου να επιλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν και ζνα ίδρυμα».

