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alfavita

Της Στελίνας Μαργαριτίδου

Φέτος αναμένεται άνοδος των βάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά
κέντρα και δραματική πτώση ακόμη και σε πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας.
Πτώση των βάσεων σε όλα τα πεδία ακόμη και στις «περιζήτητες σχολές»,

όπως η Ιατρική, αλλά και ιδιαίτερα συντηρητικές επιλογές των υποψηφίων, που
αποφεύγουν πλέον να δηλώσουν σχολές μακριά από το πατρικό τους σπίτι, «βλέπουν» οι
ειδικοί, λίγα μόλις 24ωρα πριν από την ανακοίνωση των βάσεων, που θα γίνει, όπως όλα
δείχνουν, την Παρασκευή 19 Αυγούστου ή το αργότερο στις 22 του μήνα.
«Όλα δείχνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά που βλέπουμε τόσα πολλά τμήματα ΑΕΙ
και ΤΕΙ στα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων, καθώς, λόγω και της μειωμένης
ζήτησης των υποψηφίων για περιφερειακά τμήματα, θα περάσουμε σταδιακά στη
συγχώνευση ή την κατάργησή τους», εκτιμά ο σύμβουλος για θέματα παιδείας της
εφημερίδας "Μακεδονία" Βαγγέλης Παπαγιάγκου.

Πτώση στο 4ο πεδίο, βουτιά στις οικονομικές σχολές
Μέχρι και 500 μόρια αναμένεται να πέσουν οι βάσεις στις καλές πολυτεχνικές σχολές,
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όπως στα τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, αλλά και αυτό των Χημικών Μηχανικών.
"Δεν αποκλείεται καθόλου οι βάσεις στους Μηχανολόγους και τους Ηλεκτρολόγους του ΑΠΘ
να κυμανθούν μεταξύ 18.900-18.300 μορίων. «Γενικά, τα τμήματα του 4ου πεδίου θα έχουν
πτώση. Μεγαλύτερη θα είναι η μείωση των βάσεων στα τμήματα των περιφερειακών ΑΕΙ,
και αυτό αφορά όλα τα πεδία» εξηγεί ο κ. Παπαγιάγκου.
Πτώση-ρεκόρ καταγράφουν και οι οικονομικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, μπορεί,
σύμφωνα με τον κ. Παπαγιάγκου, να δούμε και το παράδοξο, να έχουν υψηλότερη βάση
τμήματα των ΤΕΙ στις μεγάλες πόλεις, όπως στη Θεσσαλονίκη, και χαμηλότερη τμήματα
οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ στην ίδια πόλη.
Οι βάσεις των τμημάτων είναι συνάρτηση της απόδοσης των υποψηφίων, που κυμάνθηκε σε
χαμηλότερα επίπεδα, εξαιτίας της δυσκολίας των θεμάτων, αλλά και της ζήτησης ΑΕΙ και
ΤΕΙ διαφορετικών πεδίων. Λόγω των σοβαρότατων οικονομικών προβλημάτων, αλλά και του
τοπίου που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, οι υποψήφιοι συνωστίζονται πλέον στα
μεγάλα αστικά κέντρα κοντά ή, για την ακρίβεια, μέσα στο πατρικό τους σπίτι,
περιορίζοντας δραστικά τα έξοδα των σπουδών τους. Έτσι είναι αναμενόμενο να
παρατηρηθεί φέτος άνοδος των βάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά
κέντρα και δραματική πτώση ακόμη και σε ΑΕΙ της περιφέρειας.
"Ακόμη και τα καλά τμήματα ιατρικής πανεπιστημίων της περιφέρειας, όπως του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναμένεται να καταγράψουν πτώση στη βάση τους.
Έτσι, ίσως για πρώτη φορά θα δούμε την Ιατρική σχολή στο Δημοκρίτειο να βρίσκεται κάτω
από το όριο των 19.000 μορίων. Αντίθετα τις δυνάμεις τους, αλλά με κάποια μικρή πτώση,
θα συγκρατήσουν οι ιατρικές σχολές στα πανεπιστήμια των μεγάλων αστικών κέντρων,
όπως, για παράδειγμα, στο ΑΠΘ", τονίζει ο κ. Παπαγιάγκου.
Πτώση, που οφείλεται κυρίως στο οικονομικό περιβάλλον και στο νέο καθεστώς
προσλήψεων στο δημόσιο, καταγράφουν οι παιδαγωγικές σχολές, που τα προηγούμενα
χρόνια είδαν τις βάσεις τους να εκτοξεύονται. Την ίδια πορεία αλλά με μικρότερες
απώλειες θα ακολουθήσουν και οι φιλολογικές σχολές, όπου η βάση θα κυμανθεί μεταξύ
16.000-17.000 μορίων, με μικρές απώλειες, 100-200 μορίων. Αντίθετα, οι βάσεις στις
νομικές σχολές θα παραμείνουν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Το μηχανογραφικό κρύβει συγχωνεύσεις
Πολλά θα κριθούν φέτος από το μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τόσο η έκθεση του ΟΟΣΑ όσο και αυτή
της ανεξάρτητης αρχής για την αξιολόγηση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ συνιστούν δύο βασικά μέτρα,
για να μειωθεί το κόστος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης: Λιγότερους εισακτέους σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ και πολύ λιγότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ, πολλά από τα οποία δημιουργήθηκαν στην
περιφέρεια χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό.
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