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Εως 5% μείωση των εισακτέων

Καθημερινή 11-03-2012

Λόγω έλλειψης κονδυλίων

Σε μείωση των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ περί το 5% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή 76.000 78.000 θέσεις, προσανατολίζεται το υπ. Παιδείας, με δεδομένο ότι τα πανεπιστήμια θα
διαθέτουν μειωμένα κονδύλια.

Ωστόσο, ασκούνται πιέσεις από πολλές πλευρές η μείωση να μην «πλήξει» τμήματα κυρίως
της περιφέρειας «για να μην υπάρξει επίπτωση στις τοπικές οικονομίες». Η κρίση καθορίζει
σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των υποψηφίων για τις σχολές προτίμησης.

Εισακτέους και κονδύλια αναζητεί η περιφέρεια
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Πιέσεις για να μη μειωθεί δραστικά ο αριθμός φοιτητών, κυρίως σε ΤΕΙ

Του Αποστολου Λακασα
Σε «προσεκτική μείωση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ», όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, προσανατολίζεται η
ηγεσία του, η οποία ωστόσο έχει να ξεπεράσει τις... προεκλογικές Συμπληγάδες.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι, ενόψει των εθνικών εκλογών, ήδη έχουν αρχίσει
πιέσεις από τοπικούς άρχοντες, κομματικά στελέχη, αλλά και βουλευτές, ώστε να μη
μειωθεί «γενναία» ο αριθμός των εισακτέων, και κυρίως σε τμήματα ΤΕΙ της περιφέρειας.

«Μετά την οικονομική κρίση, ένα πιθανό λουκέτο σε ΤΕΙ ή μια σημαντική μείωση του
αριθμού των εισακτέων θα αποτελούσε ένα ακόμη πλήγμα στις τοπικές οικονομίες»,
ανέφερε στην «Κ» στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ετσι, στην αναζήτηση
συναινετικής λύσης φαίνεται να προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, που έχει να
αντιμετωπίσει την ανάγκη των ΑΕΙ να λειτουργήσουν με λιγότερα κονδύλια. Οι προσλήψεις
διδασκόντων θα γίνονται με το σταγονόμετρο, τα κονδύλια για τη σίτιση των φοιτητών
μειώνονται, ενώ οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν. Οι συνολικά 14.000 θέσεις (σε εστίες
και ενοικιαζόμενα δωμάτια) μπορούν να δεχθούν μόλις το 9% των περίπου 150.000
φοιτητών, που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή στέγη.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι φέτος ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στις συνολικά 529
σχολές και τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα κινηθεί περί τις 76.000 -78.000, δηλαδή θα
είναι μειωμένος κατά περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για πολύ μικρότερη
μείωση σε σχέση με το -13,2% το 2011 συγκριτικά με το 2010. Οι οριστικές αποφάσεις θα
καθορίσουν και τον χρόνο ανακοίνωσης του αριθμού των εισακτέων, με το υπουργείο να
προσανατολίζεται στην ανακοίνωσή του μετεκλογικά (με δεδομένο ότι οι εθνικές εκλογές
προγραμματίζονται για τέλη Απριλίου–αρχές Μαΐου) και άρα στο... παρά πέντε των
πανελλαδικών εξετάσεων, που αρχίζουν στις 21 Μαΐου.

«Ψαλιδίσματα»

Η μείωση του αριθμού των εισακτέων θα προκύψει από ψαλιδίσματα από διάφορα
πανεπιστημιακά τμήματα και ΤΕΙ, αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι φέτος θα δεχθούν
εισακτέους έξι τμήματα ΤΕΙ από τα 24, τα οποία δεν είχαν δεχθεί το 2011. Πρόκειται για
τρία Τμήματα Τουρισμού, ένα Τμήμα Ιχθυοκαλλιεργειών και δύο Τμήματα Βιολογικών
Καλλιεργειών. Επίσης, θα προστεθεί η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων.
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Βέβαια, εάν τελικά θα τονωθούν οι τοπικές οικονομίες θα εξαρτηθεί από το πόσοι νέοι
φοιτητές θα επιλέξουν να «μεταναστεύσουν» μακριά από την οικογενειακή στέγη για
σπουδές. Υπολογίζεται ότι για πέντε χρόνια σπουδών το κόστος προσεγγίζει τις 60.000
ευρώ. Το σίγουρο είναι ότι η οικονομική κρίση θα βάλει τη σφραγίδα της στις επιλογές των
υποψηφίων, όπως συνέβη και πέρυσι. Ο ανταγωνισμός για τα κεντρικά ΑΕΙ οξύνθηκε ενώ η
ζήτηση για σχολές που προσφέρουν επαγγελματική εξασφάλιση εκτινάχθηκε. Ενδεικτικό
είναι ότι, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό–ερευνητή Στράτο Στρατηγάκη, τη μεγαλύτερη
αύξηση στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2011
είχε η Σχολή των Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι που την είχαν ως
πρώτη επιλογή ήταν 1.600 έναντι μόλις 581 το 2010 και 257 το 2009.

Στα αζήτητα

Αντίθετα, μειώθηκε η ζήτηση για σχολές του κατασκευαστικού κλάδου, που έχει πληγεί
έντονα από την κρίση, καθώς και για σχολές που οδηγούν στον δημόσιο τομέα, όπου
γίνονται ελάχιστες προσλήψεις. Ενδεικτικά, τα Τμήματα Μηχανολόγων με αντικείμενο και
την ενέργεια, που αναμένεται να είναι το επόμενο πεδίο ανάπτυξης της διεθνούς
οικονομίας με τις νέες μορφές ενέργειας, προτιμήθηκαν. Αντίθετα, η μεγάλη κρίση στην
οικοδομή έφερε και τη μείωση της ζήτησης στις σχολές των Πολιτικών Μηχανικών. Το 2011
τους πολιτικούς μηχανικούς της Αθήνας δήλωσαν 758 υποψήφιοι λιγότεροι από το το 2010,
ενώ τους πολιτικούς μηχανικούς ΑΠΘ 1.057 λιγότεροι υποψήφιοι.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατεγράφη στροφή των υποψηφίων προς τη Νομική από τα παιδαγωγικά
τμήματα, που είχαν γνωρίσει «μεγάλες πιένες» έως το 2010 λόγω του αριθμού των
διορισμών δασκάλων στα ολοήμερα σχολεία.
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