Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το
2016

Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε
επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο
ευνοηµένο.
Με την ανακοίνωση, από το υπουργείο Παιδείας, της ένταξης των σχολών, των
τµηµάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστηµονικά πεδία καθώς και
των συντελεστών βαρύτητας των µαθηµάτων για το σχολικό έτος 2015/16
ολοκληρώθηκε, τυπικά, η «φυσιογνωµία» του νέου συστήµατος εισαγωγής στα
Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ που αφορά πλέον τους µαθητές που τη νέα σχολική χρονιά
2015/16 θα φοιτήσουν στο Λύκειο.
Λέµε, τυπικά, καθώς αποµένει ακόµη να διευκρινιστεί αφενός ο τρόπος υπολογισµού
των µορίων και αφετέρου τα κριτήρια µε τα οποία θα γίνονται οι µετεγγραφές των
φοιτητών.
Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε
επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο
ευνοηµένο καθώς συγκεντρώνει συνολικά τον µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων (218)
αλλά και τον µεγαλύτερο αριθµό πανεπιστηµιακών τµηµάτων.

Στη δεύτερη θέση από την άποψη του αριθµού των τµηµάτων έρχεται το 5ο Πεδίο
«Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής» µε συνολικά 130 τµήµατα εκ των
οποίων, όµως πανεπιστηµιακά είναι λιγότερα από τα µισά. Σε καλύτερη θέση,
τουλάχιστον από της ζήτησης, είναι το 1ο Πεδίο µε 118 συνολικά τµήµατα εκ των
οποίων τα 97 είναι πανεπιστηµιακά (Πίνακας 1).

Η κατανοµή των τµηµάτων στα επιστηµονικά αναδεικνύει και τα κοινά τµήµατα του
νέου συστήµατος εισαγωγής. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα τµήµατα που µπορούν να
διεκδικηθούν από όλους τους υποψήφιους, ανεξάρτητα από την Οµάδα
Προσανατολισµού που ανήκουν καθώς εντάσσονται και στα πέντε Επιστηµονικά
Πεδία. Πρόκειται για τα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Μουσικών
Σπουδών, Τεχνών Ηχου και Εικόνας, Κινηµατογράφου, Μεθοδολογίας Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήµης και Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Πίνακας 2).

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται τα τµήµατα που είναι κοινά για κάποια
επιστηµονικά πεδία (Πίνακας 3).
Οι αλλαγές
Η σύγκριση, όσον αφορά την κατανοµή των τµηµάτων, µε το σύστηµα εισαγωγής
που φέτος κλείνει τον πολύχρονο κύκλο του αναδεικνύει, σύµφωνα µε τον κ.
∆ηµήτρη Καλοδήµο, υπεύθυνο Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, τις
εξής αλλαγές:
1. Η Αστυνοµία είναι πλέον σε 3 πεδία: 1, 2 και 5.
2. Για πρώτη φορά µπαίνουν στο Μηχανογραφικό οι σχολές της Πυροσβεστικής σε 3
πεδία: 1, 2 και 5.
3. Τα τµήµατα της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Μουσικών Σπουδών είναι κοινά
και στα 5 πεδία!
4. Οι Σχολές Μηχανικών Πληροφορικής σε Πάτρα, Ιωάννινα, Σάµο και Κοζάνη είναι
µόνο στο 2ο Πεδίο! ∆ηλαδή θα περνάνε σε ΑΕΙ πληροφορικής χωρίς να έχουν
εξεταστεί Πανελλαδικά στο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό
Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)!

5. Τα ΤΕΙ Πληροφορικής είναι κοινά στο 2ο και 5ο πεδίο. ∆ηλαδή και εδώ θα
περνάνε σε ΤΕΙ Πληροφορικής χωρίς να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά στο µάθηµα
ΑΕΠΠ!
6. Το τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική της Λαµίας είναι στο 2ο
και 3o Πεδίο!
7. To τµήµα του ΟΠΑ ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας είναι πλέον µόνο στο
5ο πεδίο
8. Τα τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) και Αγροτικής Οικονοµίας και
Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, που µέχρι τώρα ήταν στο πεδίο των
Οικονοµικών, τώρα είναι στο 2ο και 3ο πεδίο! Τα τµήµατα αυτά έχουν οικονοµική
κατεύθυνση και έπρεπε να ήταν οπωσδήποτε και στο 5ο πεδίο όπως ήταν µέχρι και το
µηχανογραφικό του 2015!
9. Το τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης καθώς και το
τµήµα Κινηµατογράφου (Θεσσαλονίκη) είναι κοινά σε όλα τα πεδία.
10. Το τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ανήκει µόνο στο 5ο πεδίο.
11. Τα τµήµατα Βιολογίας είναι κοινά στο 2 και 3 Πεδίο.
12. Τα τµήµατα Γεωπονίας είναι κοινά στο 2 και 3.
Ηδη καταγράφονται οι πρώτες διαµαρτυρίες για την κατανοµή αυτή. Για παράδειγµα,
τα τµήµατα Πληροφορικής έχουν µετακοµίσει στο 5ο Επιστηµονικό Πεδίο
«Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής» ενώ στο προηγούµενο σύστηµα
εισαγωγής βρίσκονταν στο δεύτερο πεδίο των Θετικών Επιστηµών. Μάλιστα
παρατηρείται να διαχωρίζονται αυθαίρετα τµήµατα Πληροφορικής σε διαφορετικά
επιστηµονικά πεδία
Ανακοίνωση για το γεγονός εξέδωσε το τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το οποίο διαµαρτύρεται για την
επιστηµολογικά απαράδεκτη ένταξη των τµηµάτων Πληροφορικής της χώρας στο 5ο
Επιστηµονικό Πεδίο (Επιστηµών Οικονοµίας και Πληροφορικής). Σύµφωνα µε την
ανακοίνωση του τµήµατος, η Πληροφορική ανήκει στις Θετικές Επιστήµες και τα
τµήµατα Πληροφορικής ανήκουν στο 2ο Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών.
Με τη ρύθµιση αυτή του υπουργείου πλέον οι υποψήφιοι των Ανωτάτων Σχολών δεν
έχουν τη δυνατότητα που είχαν µέχρι τώρα να δηλώνουν στο µηχανογραφικό τους
ταυτόχρονα τόσο τα Πολυτεχνικά Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ όσο και τα τµήµατα Πληροφορικής. Το τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ
θεωρεί ότι αυτή η ρύθµιση περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες σωστής επιλογής
κατεύθυνσης σπουδών των υποψηφίων και επιφυλάσσεται για τη µε κάθε νόµιµο
τρόπο ακύρωση αυτής της άδικης ρύθµισης στη συνέχεια.

Συντελεστές βαρύτητας

Για τον προσδιορισµό του συνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις
σχολές, στα τµήµατα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων που είναι
ενταγµένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστηµονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα
µαθήµατα και οι συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Οµάδα
Προσανατολισµού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο
(Πίνακας 4).
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