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Τα Νέα

Με δύο ταχύτητες οι βάσεις στις ειδικές σχολές

Η πτώση των Αρχιτεκτονικών Σχολών που υφαίνεται από τους χαμηλότερους βαθμούς
πρόσβασης στην κλίμακα 15-20 στα γενικά μαθήματα προφανώς θα φρεναριστεί λίγο από
τις καλύτερες φετινές βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα.

Οι σχολές που απαιτούν τα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών
Ικανοτήτων είναι δύσκολο να ρίξουν τις βάσεις εισαγωγής τους καθώς οι φετινοί υποψήφιοι
έχουν καλύτερους βαθμούς πρόσβασης από τους περσινούς στα παραπάνω ειδικά
μαθήματα. Στα πλαίσια αυτά αναμένεται ακόμη και άνοδος στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώ καθαρότερα φαίνεται η άνοδος στις βάσεις
εισαγωγής των υπόλοιπων τριών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κέρκυρα). Στα τμήματα αυτά και ιδιαίτερα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)
και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αθήνας η άνοδος των βάσεων εισαγωγής μπορεί να είναι
σημαντική.
Πτώση αναμένεται στα τρία πανεπιστημιακά τμήματα ΜΜΕ (Επικοινωνίας & Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας, Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου και
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης) τα οποία φέτος
προσφέρουν τις ίδιες θέσεις εισακτέων με πέρσι. Η πτώση πριμοδοτείται τόσο από τις
χειρότερες επιδόσεις των φετινών υποψηφίων στα γενικά μαθήματα της Θεωρητικής
Κατεύθυνσης (από όπου οδηγείται κάποιος στα τμήματα ΜΜΕ) στην κλίμακα 16-20, η οποία
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τροφοδοτεί με επιτυχόντες τα παραπάνω τμήματα.

Παράλληλα και στο ειδικό μάθημα Αγγλικά (το οποίο επιλέγει η πλειονότητα των
υποψηφίων για τα τμήματα ΜΜΕ) στην κλίμακα 12-20 οι φετινοί υποψήφιοι είναι λιγότεροι
από τους περσινούς.
Πτώση σημαντική αναμένεται στα δυο Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας καθώς φέτος έχουμε χειρότερες επιδόσεις από πέρσι στη
βαθμολογική κλίμακα 16-20 τόσο στα γενικά μαθήματα της Θεωρητικής
Κατεύθυνσης όσο και στο ειδικό μάθημα Αγγλικά.
Μικρότερη αλλά ορατή θα είναι η πτώση και στα δυο Τμήματα Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας. Αντίθετα δεν αναμένεται πτώση στο Τμήμα Ισπανικής
Φιλολογίας καθώς έχουμε και μείωση των θέσεων εισακτέων κατά περίπου 10%
και καλύτερες βαθμολογίες τόσο στη βαθμολογική κλίμακα των γενικών
μαθημάτων της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που εξυπηρετεί την είσοδο στο τμήμα
αυτό όσο και στο ειδικό μάθημα Ισπανικά.
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