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Αίτηση μετεγγραφής κατέθεσε σχεδόν το 30% των νέων φοιτητών στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λίγο λιγότερο από το 1/3 του συνόλου των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων έχουν δηλώσει ήδη την πρόθεσή τους να μετεγγραφούν σε άλλο Πανεπιστήμιο
της χώρας με αυτά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης να βρίσκονται πρώτα στις
προτιμήσεις.

Με δεδομένο, μάλιστα, πως για τρία Τμήματα, αυτά των Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, καθώς και Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών, δεν υπάρχει ακριβή αντιστοίχιση με άλλα Τμήματα σε άλλα ΑΕΙ ώστε να δίνεται η
δυνατότητα μετεγγραφής, το πραγματικό ποσοστό ανεβαίνει, αλλά υπάρχει η εκτίμηση πως
η απώλεια φοιτητών θα διαμορφωθεί σε αυτά τα επίπεδα, καθώς θα υπάρχουν και εισροές
προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Την εικόνα αυτή έδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης λίγα
μόλις 24ωρα μετά τη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων, στη διάρκεια της οποίας
παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και καταδείχθηκε το ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα που θα
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αντιμετωπίσουν σχεδόν στο σύνολό τους τα ΑΕΙ.

Τα κεντρικά πανεπιστήμια θα «βουλιάξουν» και τα περιφερειακά θα αποψιλωθούν, λένε οι
πρυτάνεις, με τον κ. Καψάλη να κάνει λόγο για ένα πρόβλημα που δε μπορεί να βρει εύκολα
τη λύση του, αν και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι από αυτά που δε θα επηρεαστεί σε
βαθμό που να προκύψουν λειτουργικά προβλήματα.

«Επειδή στα περισσότερα Τμήματα ο προτεινόμενος αριθμός φοιτητών είναι μικρότερος
από αυτούς που στέλνει το Υπουργείο, τελικά μια τέτοια μείωση του αριθμού θεωρούμε
πως δε θα δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα. Από την άλλη, θέλουμε να πιστεύουμε
πως δε θα υπάρχουν επιπτώσεις στη μείωση του προϋπολογισμού, γιατί και η θέρμανση και
το τηλέφωνο και τα λειτουργικά πρέπει να καλυφθούν ανεξαρτήτως του αριθμού των
φοιτητών, ανέφερε ο κ. Καψάλης.

Τη Σύνοδο Πρυτάνεων απασχόλησε έντονα και το θέμα των μειωμένων προϋπολογισμών,
καθώς τα περισσότερα Πανεπιστήμια δηλώνουν αδυναμία λειτουργίας και ζητούν πρόσθετη
χρηματοδότηση.

«Η υπόσχεση που λάβαμε από τον Υπουργό, είναι ότι θα υπάρξει μία ενίσχυση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα καθ' όλη
την ακαδημαϊκή χρονιά», δήλωσε ο κ. Καψάλης.
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