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Το likio.gr δημοσίευσε σήμερα το ακόλουθο ρεπορτάζ:

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το likio.gr σήμερα Δευτέρα με ανώτατο στέλεχος του υπ.
Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα
δημοσιοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 19 Αυγούστου ή τη Δευτέρα 22 του μήνα.

Η ίδια πηγή είπε στο likio.gr ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις στις βάσεις .

ΣΧΕΤΙΚΟ

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των φετινών αποτελεσμάτων εισαγωγής
στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, το υπουργείο
Παιδείας αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.
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Από την επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων με τα Τμήματα προτίμησης, σε
συνδυασμό με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις,
επιβεβαιώνεται ότι η γενική τάση των βάσεων θα είναι πτωτική. Μεγαλύτερη θα είναι η
πτώση σε τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στα οποία στράφηκαν οι
περισσότεροι υποψήφιοι και μικρότερη στην περιφέρεια. Λόγω της οικονομικής κρίσης και
φέτος πολλοί υποψήφιοι έκαναν υποχωρήσεις στο αντικείμενο σπουδών, προκειμένου να
εισαχθούν σε σχολή κοντά στο σπίτι τους και να αποφύγουν την εσωτερική
«μετανάστευση» που κοστίζει περίπου 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια μέχρι τη λήψη του
πτυχίου.

Πιέσεις προς τα κάτω εκτιμάται ότι θα δεχθούν ακόμη και τα «πρωτοκλασάτα»
πανεπιστημιακά τμήματα λόγω και του περιορισμού, φέτος, του αριθμού των αριστούχων. Η
μεγαλύτερη μείωση, κατά 400 -700 μόρια, αναμένεται να σημειωθεί στα περιζήτητα
πολυτεχνικά τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου και η μικρότερη στα Νομικά του
πρώτου πεδίου. Το «κατρακύλισμα» των βάσεων θα συνεχιστεί και στα υψηλόβαθμα
οικονομικά τμήματα του πέμπτου πεδίου. Ο πήχυς χαμηλώνει ακόμα και στις ιατρικές
σχολές, ορισμένες από τις οποίες δεν αποκλείεται να έχουν τις χαμηλότερες βάσεις
εισαγωγής των τελευταίων εννέα ετών.

Ειδικότερα, από τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών -ερευνητών για την πορεία των βάσεων στα
ΑΕΙ, ανά επιστημονικό πεδίο προκύπτει ότι η μεγαλύτερη πτώση των βάσεων θα
καταγραφεί στα τμήματα του δεύτερου και του τέταρτου επιστημονικού πεδίου με τα
περισσότερα τμήματα να «χάνουν» από 800 έως 1.500 μόρια. Ενδεικτικά, τα περιζήτητα
τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αναμένεται να
παρουσιάσουν πτώση από 400 έως 700 μόρια.

«Ρεκόρ»
Αντίθετα, τη μικρότερη πτώση, από 400 έως 600 μόρια, αναμένεται να παρουσιάσουν οι
βάσεις στα τμήματα του πρώτου πεδίου. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται η Νομική να
καταγράψει τη χαμηλότερη βάση της τελευταίας τετραετίας, με το τμήμα της Κομοτηνής
να «πέφτει» κάτω από τα 18.000 μόρια.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας, η Ιατρική Θεσσαλονίκης, για
παράδειγμα, αναμένεται να κινείται οριακά λίγο κάτω από τα 19.000 μόρια και η Ιατρική
Αλεξανδρούπολης λίγο πάνω από τα 18.350 μόρια. Επίσης, δεν αποκλείεται η Οδοντιατρική
Αθήνας, για πρώτη χρονιά φέτος, να «ξεπεράσει» για λίγες δεκάδες μόρια τη χαμηλότερη
σε μόρια Ιατρική.
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Από τον γενικό κανόνα της πτώσης των βάσεων δεν θα εξαιρεθούν ούτε οι οικονομικές
σχολές του πέμπτου επιστημονικού πεδίου. Η πτώση αναμένεται να ξεκινήσει από 350
μόρια για τις πλέον υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου και θα φθάσει έως και τα 1.500 μόρια
για τμήματα χαμηλής ζήτησης που εδρεύουν στην περιφέρεια. Σημειώνεται ότι στο πέμπτο
επιστημονικό πεδίο, όπως και στο τέταρτο, αναμένεται να παρατηρηθούν οι μικρότερες
βάσεις εισαγωγής φέτος, απαιτώντας μέσο όρο γραπτών επιδόσεων στις πανελλαδικές
εξετάσεις ακόμα και κάτω από 2!

Χαρά Καλημέρη

Ημερησία
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