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Αναβρασμό στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση της
υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως για την αναστολή λειτουργίας των 38 νέων Τμημάτων
σε διάφορα ιδρύματα που είχαν ιδρυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρυτάνεις και
συγκλητικοί έλεγαν χθες ότι η απόφαση αυτή δεν συζητήθηκε προηγουμένως μαζί τους
παρά ενημερώθηκαν χθες και σήμερα, η δεν ενημερώθηκαν καν και το έμαθαν από τα ΜΜΕ.

Μάλιστα η αναφορά της κ.Κεραμέως ότι τα εν λόγω Τμήματα " ιδρύθηκαν από την
προηγούμενη κυβέρνηση για ψηφοθηρικούς λόγους και κατά παράβαση των
προβλεπόμενων διαδικασιών
" δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται
από τα ιδρύματα, καθώς στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σε άλλα
ιδρύματα,
οι σχετικές
προτάσεις είχαν γίνει από τα ίδια τα ιδρύματα, είτε οι πρυτανικές τους αρχές
είχαν συναινέσει
στη
δημιουργία των Τμημάτων.

Το alfavita.gr επικοινώνησε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ.Θάνο
Δημόπουλο
ο οποίος είπε ότι ενημερώθηκε χθες το
βράδυ για την απόφαση της υπουργού, ενώ τόνισε ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα Τμήματα
του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στις δύο περιπτώσεις που αφορούν Τμήματα στην Εύβοια
(Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού
Τουρισμού στα Ψαχνά Ευβοίας),
η σχετική
πρόταση είχε γίνει στην προηγούμενη κυβέρνηση απο το ίδιο το Πανεπιστήμιο,
καθώς είχε προηγηθεί σχετική μελέτη και η δημιουργία τους είχε λογική και
στρατηγική.

Είναι εξάλλου χαρακτηριστικη η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, σήμερα Πέμπτη το απόγευμα γ
ια το ζήτημα:

"Σε επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα των
νέων Τμημάτων, διευκρινίστηκε ότι δεν πρόκειται περί κατάργησης των 3 νέων
Τμημάτων του ΕΚΠΑ
που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Τμήμα Διατροφής και
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Διαιτολογίας, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού και Τμήμα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων).Τα Προγράμματα Σπουδών αυτών των Τμημάτων, τα ακαδημαϊκά
κριτήρια δημιουργίας τους, οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και
γενικότερα ο συνολικός σχεδιασμός τους θα υποβληθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Θεωρούμε, γνωρίζοντας για τα Τμήματα του ΕΚΠΑ τις μελέτες σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας, τον σχεδιασμό τους και τα Προγράμματα Σπουδών τους, που είναι
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ότι θα λάβουν τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και
εγκρίσεις".

Από τη μεριά της η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα
Κυριαζοπούλου
δήλωσε στο alfavita.gr πως οι πρυτανικές αρχές των
ιδρυμάτων είχαν ενημερωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πως όσα τμήματα
δεν έχουν λειτουργήσει θα περάσουν από την αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. «Και αυτό δεν είναι
κακό διότι είναι λογικό να διαπιστώνονται πολλές φορές αδυναμίες ή σχετικές δυσκολίες
ενόψει της λειτουργίας νέων τμημάτων. Αυτό που γνωρίζαμε είναι πως θα αξιολογηθούν τα
νέα τμήματα από την ΑΔΙΠ.
Ωστ
όσο σήμερα μάθαμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι τελικά θα ανασταλεί
η λειτουργία όλων των τμημάτων
» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται αντιδράσεις των αρχών και των υπόλοιπων ιδρυμάτων
που "χάνουν" Τμήματα.

https://www.alfavita.gr/
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