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Οι προοπτικές και 
ΤΗΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣΤΡΙΓΚΑ  

Οι otiouoes στα κολέγια είναι 
µια ιδανική λύση για tous 
νέοι/s που δεν κατάφεραν 
να εισαχθούν στα δηµόσια 

ΑΗ αλλά δεν έχουν και την οικονοµική 
δυνατότητα να αναχωρήσουν 

για το εξωτερικό. Οι δυνατότητε5 ετηλογή5 
είναι πολλέ5 και οι ενδιαφερόµενοι 

θα πρέπει να κάνουν µια 
σοβαρή έρευνα πριν καταλήξουν οε 
κάποιο από αυτά. Τα προγράµµατα 
σπουδών των κολεγίων είναι προγράµµατα 

των συνεργαζοµένων πανεπιστηµίων 
και τα πτυχία δίδονται 

(nous ancKpohous από αυτά τα πανεΓπστήµια. 
Κατά το 2012-2013 έγιναν 

σηµαντικές αλλαγές στην νοµοθεσία 
που αφορά τα Κολέγια KaOcos µε τον 
Νόµο 4093/2012 αλλά και µε tous 
επόµενοι άλλαξαν ριζικά και ο Ιδρυτικός 

tous Nopos 3696/2008, ο οποίos 
είχε ήδη τροποποιηθεί επί ∆ιαµαντοπούλου 

(Nopos 3848/2010), αλλά 
και το Π.∆. 38/2010 γιατην αναγνώ¬ 

ριση των πτυχίων των αποφοίτων των 
ευρωπαϊκών κολεγίων. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του Συνδέσµου ελληνικών 
κολεγίων, στα κολέγια σπουδάζουν 
συνολικά περί tous 20.000 cporcmES, 
οι οποίοι επιλέγουν ανάµεσα σε ευρεία 
γκάµα προγραµµάτων σπουδών, 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών. 
Kupicos εξειδικεύονται σε κλάδουε 
oncos τα οικονοµικά, n πληροφορική, 
n διοίκηση επιχειρήσεων, n ψυχολογία 

οι εφαρµοσµένε5 και καλές τέχνες, 
n νοµική, οι ξένες γλώσσε5, n τεχνολογία 

κα. 
Τα δίδακτρα για τα προπτυχιακά 

προγράµµατα κυµαίνονται από 5.500 
έως 8.500 ευρώ για τριετή ή τετραετή 

φοίτηση και για µεταπτυχιακά από 
9.000 έως 12.000 ευρώ για προγράµµατα 

που τελειώνουν σε ένα 
έτος και από 6.000 ευρώ ανά έτος 
για προγράµµατα που τελειώνουν 
σε δύο έτη. 

Ενα από τα «πλεονεκτήµατα» που 
έχουν τα κολέγια είναι αυτό της «έδρας», 

αφού πολλοί υποψήφιοι για 
προιττυχιακές σπουδές µπορούν να 
σπουδάσουν το αντικείµενο που επιθυµούν 

κοντά στον τόπο µόνιµης καTOiKi'as 
tous. Στοιχεία του Συνδέσµου 

δείχνουν, µάλιστα, ότι το κόστος Tns 
φοιτητικής «εσωτερική5 µετανάστευans» 

σε δηµόσιο Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ 
«εκτός έδραί» είναι υψηλότερο από 
το kootos φοίτησης στα κολέγια. Μάλιστα 

από τη στιγµή που τα πανεπιστήµια 
Tns Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισαν 

από το 2012 να αυξήσουν 
τα δίδακτρα (τα οποία σήµερα φτάνουν 

έως και τα 11.000 ευρώ), αρκετοί 
από τους Ελληνες που θα σκέφτονταν 

τι ς σπουδές στη Βρετανία µπορεί 
να προηµήσουν as σπουδές σε κάποιο 

ελληνικό κολέγιο, παράρτηµα 
ευρωπαϊκού ΑΕΙ. 

Αλλωστε κατά τον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Κολεγίων, ένα µέρος της 

µείωσης του αριθµού των εισακτέων 
στα Πανεπιστήµια και 

ΤΕΙ θα κατευθυνθούν 
προς τα κολέγια. 

Επαγγέλµατα 
Με την ψήφιση 

του Νόµου 
4093/2012 εισάγεται 

για πρώτη 
φορά ο όρος «επαγγελµατική 

ισοδυναµία» 
των ευρωπαϊκών 

πανεπιστηµιακών πτυχίων 
µέσω φοίτησης σε 

κολέγιο µε εκείνα που απονέµουν 
τα ελληντ κά Ιδρύµατα 

Τρποβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε 
πρακπκό επίπεδο, n επαγγελµατική 
ισοδυναµ ία των πτυχίων των αποφοίτωντων 

κολεγίων που συνεργάζονται 

µε πανεπιστήµια χωρών της EE σηµαίνει 
ότι οι κάτοχοι τους θα µπορούν 

να εγγράφονται σε επιµελητήρια και 
επαγγελµατικούς συλλόγους, αλλά 
και να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς 
του ΑΣΕΠ. Ακόµη, θα µπορούν να διεκδικήσουν 

αυξήσεις αµοιβών και 
προαγωγές σε δηµόσιο και ιδιωηκό 
τοµέα. 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 και 
το αντίστοιχο ελληνικό Π.∆. 38/2010, 
όπως τροποποιήθηκε µετον πρόσφατο 

Νόµο 4093/2012 καλύπτουν µια 
τεράστια «γκάµα» επαγγελµάτων - από 

µηχανικούς, ιατρούς, νοµικούε, 
αρχιτέκτονε5 µέχρι κατασκευαστές 
οργάνων, οπλοποιούς αλλά και τον... 
Πολωνό υδραυλικό. Τώρα πλέον αναγνωρίζονται 

ουσιαστικά όλα τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστηµιακά πτυχία ανεξαρτήτως 

ειδικότητας αλλά µε τρεις 
διαφορετικούς τρόπους: ¦ 

Επαγγέλµατα που αντιστοιχούν 
σε πανεπιστηµιακά πτυχία και τυγχάνουν 

αυτόµατης αναγνώρισης, όπως 
γιατροί, νοσηλευτές, οδοντίατροι, 
κτηνίατροι, µαίε5, φαρµακοποιοί, αρχιτέκτονα. ¦ 

Επαγγέλµατα των οποίων n άσκηση 
ρυθµίζεται cms χώρε$ µέλη 

Tns EE µε νοµοθετικ ή κανονιστι kes 
διατάξεις και περιορίζεται σ' αυτούς 
που έχουν συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση και εµπειρία Σε 
αυτά ανήκουν τα επαγγέλµατα των 
µηχανικών, τωνψυχολόγων κ.ά. για 
τα οποία n αναγνώριση στην Ελλάδα 
γίνεται εφόσον οι ενδιαφερόµενοι 
έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα Επιµελητήριατων 

χωρών όπου εδρεύουν 
τα πανεπιστήµια. ¦ 

Οσα πανεπιστηµιακά πτυχία δεν 
ανήκουν cms δΰο προηγούµενεβ κατηγορίες 

όπως n ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 
το Μάρκεηνγκ, n Πληροφορική, 

n Ναυτιλία κ.ά. αναγνωρίζονται 
πλέον µε τη διαδικασία της χορηγήσεως 

επαγγελµαπκής ισοδυναµίας 
µε τα ανήστοιχα ελληνικά πτυχία. 

Άλλωστε µε το Π.∆. 38/2010 αναγνωρίζονται 
και επαγγέλµατα για τα 

οποία δεν απαιτούνται πανεπιστηµιακές 
σπουδές, όπως φυσικοθεραπευtes, 

οπτικοί, διαπολόγοι, λογοθεραπευτες, 
οδοντοτεχνίτες, βοηθοί φαρµακείου 

κ.ά. 
Αρµόδιο Συµβούλιο για την αναγνώριση 

των επαγγελµαπκών δικαιωµάτων 
και της επαγγελµατικής ισοδυναµίας 

των πίλων σπουδών είναι 
το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών 

Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο οποίο 
έχουν ήδη ξεκινήσει οι ενδιαφερόµενοι 

να υποβάλλουν τους σχετικές 
αιτήσεις γιατην αναγνώριση των πτυχίων 

τους. Είναι αλήθεια όµως ότι n 
όλη διαδικασία προχωράει µε πολύ 
αργούς ρυθµούς. 

www.clipnews.gr
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το κόστος σπουδών στα κολέγια 
5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Εκπαίδευση 
πανεπιστηµιακού 
επιπέδου 
T α κολέγια προσφέρουν εκπαίI 

δευση πανεπιστηµιακού επιπέδου 
µέσω συνεργασιών τύπου δικαιόχρησηβ 

ή πιστοποίησης 
(franchising ή validation) που έχουν 
συνάψει µε ∆ηµόσια Πανεπιστήµια 
χωρών Tns EE (κυρίως του Ηνωµένου 

Βασιλείου). Επίσης καλύπτουν 
χαρακτηριστικά σπουδών που δεν 
καλύπτουν τα ελληνικά ΑΠ και σι 
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότηταελεύθερα 

να επιλέξουν ανάµεσα 
σε αυτά, υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντίνος 

Καρκανιάς, πρόεδρο5 του 
Συνδέσµου Ελληνικών Κολεγίων 
στο «Έθνος». 

1Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι τα 
κολέγια ηροσφέρουν σπουδές 

χαµηλότερου επιπέδου ano amis 
που παρέχουν τα δηµόσια πανεπιστήµια 

και ΤΣΙ εσείς τι θα λέγατε 
πάνω σε αυτό; 

Και oas δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων υπάρχουν διαβαθµίσει 

ποιότητας. Τα περισσότερα 
όµως κολέγια προσφέρουν 

orous σπουδαστές tous µερικά πολύ 
καλά βασικά χαρακτηριστικά λειTOupYi'as, 

που οδηγούν σε πολύ 
καλή ποιότητα σπουδών. 

Αναφέρω τα κυριότερα από αυτά: 
Λε.ιτουργικέβ και καλοσυντηρηµένεε 

εγκαταστάσεις. Σύγχρονα εργαστήρια. 
Βιβλιοθήκες που είναι ανοικτές 

και λειτουργούν. Καθηγητές 
υψηλού επιπέδου που διδάσκουν 
πραγµαπκά και δεν χάνουν καµία 
ώρα εκπαίδευσης. Κανονισµό που 
δεν επιτρέπει απουσίεβ των σπουδαστών. 

Απαίτηση για εκπόνηση 
και παρουσίαση εργασιών στο κάθε 
αντικείµενο σπουδής. ∆ιδασκαλία 
συγκεκριµένης uAns, µε χρήση πολλώνβιβλίων 

και εξέταση σε όλη την 
ύλη. Μη µεταφορά µαθηµάτων από 
exos σε έτος. Μικρό αριθµό σπουδαστών 

ανά τµήµα. 
Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα 

ano τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
δεν καλύπτονται από τα περισσότερα 

ελληνικά ΑΕΙ και TEE Βέβαια ο 
κάθε υποψήφιοβ πρέπει να ελέγξει 
αν αυτά τα χαρακτηριστικά καλύπτονται 

από το κολέγιο που θέλει 
να παρακολουθήσει. Η εκλογή είναι 

ευθύνη του κάθε ενόβ. 

2Ποιο είναι το επίπεδο των βρετανικών 
πανεπιστηµίων µε τα 

οποία συνεργάζονται τα ελληνικά 
κολέγια; 

Τα πανεπιστήµια που συνεργάζονται 
µε τα κολέγια που είναι µέλη 

pas είναι πολύ γνωστά και µεγάλα. 
Φυσικά υπάρχουν διαβαθµίσεις µεγέθουβ 

και Kupous, αλλά αυτό είναι 
κάπ που µπορεί και πρέπει ναελέγχει 

ο κάθε υποψήφιοβ σπουδάσατε. 
Αλλωστε n διαβάθµιση του K0pous 
των πανεπιστηµίων υπάρχει και στα 
ελληνικά πανεπιστήµια και γΓ αυτό 
παρατηρείται n διαφοροποίηση του 
επιπέδου φοιτητών που κατευθύνονται 

στο καθένα από αυτά. 

3Πώς ελέγχουν τα ξένα πανεπιστήµια 
το επίπεδο σπουδών 

που προσφέρεται στα κολέγια; 
Οι τρόποι ελέγχου είναι διαφορετικοί 

αναλόγου npos τον τρόπο 
συνεργασίας. Γενικά όµως τα ξένα 
πανεπιστήµια ασκούν στενό έλεγχο 
στη λειτουργία των κολεγίων µε τακτικέ5 

επιθεωρήσει, έλεγχο των 
θεµάτωντων εξετάσεων, έλεγχο των 
εργασιών, βαθµολόγηση των γραπτών 

των εξετάσεων. 
Στιβ πιο πολλέβ περιπτώσει τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων εξάγονται 
από Επιτροπέε των Πανεπιστηµίων. 

Με τον ίδιο αυστηρό τρόπο ελέγχονται 
και οι διαφηµίσεις των κολεγίων. 

Εξάλλου για τα βρετανικά 
πανεπιστήµια υπεισέρχεται στον έλεγχο 

και n Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 
Ανώτατηβ Εκπαίδευσης 

Οπως υπογραµµίζει ο Σύνδεσµο5 
Ελληνικών 

Κολεγίων, τα µέλη του 
προσφέρουν Ευρωπα'ικέε 
Πανεπιστήµια^ Σπουδές 
στην Ελλάδα και αποτελούν 

πλέον µία αξιόπιστη 
επιλογή για σπουδές 
εναλλακτικά npos tis 

σπουδές στο εξωτερικό: 
Τα στοιχεία που αφορούν 
την αναγνώριση tous είναι 
τα ακόλουθα: 
•Με άδειες λειτουργίας 
από το υπουργείο Παιδείας 

και αναβάθµισή tous 

µε την επαναφορά του 
όρου «Κολέγιο» αντί του 

«Κέντρου Μεταλυκειακή5 
Εκπαίδευση5 - Κ.Ε.Μ.Ε.) 
•Με αναγνώριση από το 
Βρετανικό Συµβούλιο 
Πιστοποίησης (BAO ως 
Ανεξάρτητων Ιδρυµάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
•Με αναγνώριση των πτυχίων 

των αποφοίτων από 

το Βρετανικό ∆ΟΑΤΑΠ 
(NARIC) και ακαδηµαϊκά 
και επαγγελµατικά. 
•Με επαγγελµατική αναγνώριση 

των πτυχίων από 
το υπουργείο Παιδείας µε 
βάση το Π.∆. 38/2010 
όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Νόµο 4093/2012. 

(QAA), n οποία πραγµατοποιεί ελέγχους 
και επα ξένα πανεπιστήµια και 

στα κολέγια. Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
από την αρχή του 2001 

τα ελληνικά κολέγια που είναι µέλη 
του Συνδέσµου έχουν αναγνώριση 
για παροχή ανώτατης εκπαίδευσης 
και απότο B.A.C. (British Accreditation 
Coun-cil). 

4Ποια τµήµατα προσφέρονται; 
Προσφέρονται τρεΐ5 κατηγορίες 

σπουδών. Η πρώτη περιλαµβάνει 
ολοκληρωµένεβ σπουδέε για 

απόκτηση πανεπιστηµιακού πτυχίου 
BACHELOR στην Ελλάδα έπειτα 

από τριετείς ή τετραετείε σπουδέ5. 
Η δεύτερη κατηγορία σπουδών εί¬ 

ναι αυτη Tns µερικηβ φοιτησηβ στην 
Ελλάδα (2 ή 3 Χρόνια) µε αποπεράτωση 

σπουδών και απόκτηση πανεπιστηµιακού 
πτυχίου στο εξωτερικό. 

Η τρίτη κατηγορία σπουδών αφορά 
µεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν 

σε απόκτηση πτυχίου 
MASTER. 

5Πώς γίνονται αυτές οι συνεργασίες; 

Υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασίες, 
οι οποίες εξαρτώνται από το 

κάθε πανεπιστήµιο, τη χώρα του 
πανεπιστηµίου και την ειδική κατάσταση 

του κάθε κολεγίου. Γενικά 
όµωε υπάρχουν δύο κύριεβ κατηγορίεε 

συνεργασιών: 

•Συµφωνία µε κάποιο πανεπιστήµιο 
είτε µε τη µορφή Tns πιστοποίησης 

(VALIDATION) είτε µε τη 
µορφή δικάιόχρησης (FRANCHISING). 

Τα µέλη του Συνδέσµου συνεργάζονται 
µε βρετανικά πανεπιστήµια 

µε βάση τους ανωτέρω τρόπους 
συνεργασίας, ενώ έχουν υποστεί 
και πιστοποίηση ano τον αρµόδιο 
Βρετανικό Οργανισµό Πιστοποίησης 

(BAC). 
Τα πτυχία στους αποφοίτους των 

κολεγίων δίνονται από τα ξένα πανεπιστήµια, 
τα οποία θεωρούν on 

οι φοιτητές των κολεγίων είναι δικοί 
tous φοιτητές και εκδίδουν σχετικέβ 

βεβαιώσεις εγγραφήε. 
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