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k ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

TO ΒΗΜΑ 
κυριακη 30ιουνιου2013 

Αναλυτικοί πίνακες 

Εντυπωσιακή 
πτώση βάσεως 
cms περτζήτη 
σχολέβ 

Με κάτω ano 19.000 µόρια n εισαγωγή στην 
Ιατρική, µε 11.800 n είσοδος σε σχολή ΑΕΙ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος εκατοντάδων 
οικογενειών βρίσκονται 

και εφέτος - για µία ακόµη φορά - οι 
βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύµατα 

της χώρας, ενώ οι κινήσεις τους 
αναµένεται ότι θα διαγράψουντροχιές 
εντυπωσιακές. Προς τα κάτω. Ετσι, 
αριθµοί εντυπωσιακοί και εκπλήξεις 
µη αναµενόµενες φαίνεται σα θα συνοδεύουν 

την ανακοίνωση των εφετινών 
βάσεων εισαγωγής σε πανεπιστήµια 
και ΤΗ που θα γίνει από το υπουργείο 
Παιδείαςτοτελευταίο δεκαπενθήµερο 
του Αυγούστου. 

θα έχει προηγηθεί της ανακοίνωσης 
των βάσεων, όπως όλοι αναµένουν, 

η κατάθεση στη Βουλή του 
νοµοσχεδίου για το Γενικό και Τεχνολογικό 

Λύκειο. Σε αυτό θα περιλαµβάνονται 
οι πρώτες αλλαγές 

στο εξεταστικό σύστηµα, το οποίο 
όµως θα λάβει την τελική µορφή του 
ύστερα από τρία χρόνια. «Νοµίζω 
ότι εφέτος επέλεξαν mo δύσκολα 
θέµατα γιατί βρισκόµαστε µπροστά 
σε περίοδο αλλαγών και θέλουν να 
φανούν οι αδυναµίες του συστήµατος» 

έλεγε πς προηγούµενες ηµέρες 
στο «Βήµα» ο Χρήστος Μπέλεσης 
που συγκέντρωσε 18.909 µόρια και 
φιλοδοξεί να µπει στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Η πτώση των βάσεων θα είναι το 

κύριο χαρακτηριστικό εφέτος για την 
εισαγωγή στα πανεπιστήµια και στα 
υψηλόβαθµα τµήµατά τους. «To Βήµα» 

επιχειρεί σήµερα µια πρόβλεψη 
της κίνηοηςτων βάσεων µε τη βοήθεια 
του κ. Γ. Χατζητέγα, εκπαιδευτικού 
και αναλυτή των βαθµολογικών στοιχείων 

που δόθηκαν από το υπουργείο 
Παιδείας για πς εφετινές επιδόσεις 
των υποψηφίων οτις πανελλαδικές 
εξετάσεις. 

Ch αναµενόµενες βάσεις του 2013 
προκύπτουν µε κριτήριο τα στατιστικά 
των επιδόσεων των υποψηφίων ανά 
µάθηµα, αλλά και µε την κλιµάκωση 
του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης των 
υποψηφίων. Ch προτιµήσεις των υποψηφίων 

ελήφθησαν ως δεδοµένες µε 
βάση τα στοιχεία των προηγούµενων 
ετών, κυρίως για πς πφίζήτητες σχολές. 

Παράλληλα, οπς εκτιµήσεις των 
αναµενόµενων βάσεων ελήφθησαν 
υπόψη και οι διαγραφόµενες τάσεις, 
όπως επί παραδείγµατι η µείωση της 
ζήτησηςτων Παιδαγωγικών Σπουδών. 

Πάντως, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
ο κ. Χοτζητέγας, ((τελικά, παρά 

την αρχική εκτίµηση πολλών καθηγητών 
ότι σι βαθµολογίες των υποψηφίων 

στα δύσκολα εφετινά θέµατα 
της Φυσικής της Θετικής και Τεχνολογικής 

κατεύθυνσης θα ήταν χειρότερες 
από εκείνες της προηγούµενης 

χρονιάς, οι µαθητές µε τις επιδόσεις 
τους διέψευσαν τις προβλέψεις και 
έγραψαν καλύτερα σε όλες τις κλίµακες 

της βαθµολογίας». 

Tt? 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 
BdoT| Avap.Evou.cvn. 

TMHMA/IXOAH 2012 Bdoii 2013 

NouiKfjA8fjvac 18.879 18.500 
NopiKii GeooqAoviktu; 18.715 18.400 
NopiKll 0pdKT|C 18.276 18.050 
naiSaycoyiKo ArjpoTiKric; EKnaiSEuoric OeaoaAoviKric; 17.415 16.900 
naiSaYWViKo AnpoTiiqc EKnai'6Euor|c ABnvac 17.731 17.100 
naiSaYCOYiKO AripoTiKiiq EicnaiSeuoTic; BoAou 16.410 15.800 
naiSayuYiKO AripoTiKtic EKnai6euar|c ndrpac 16.376 15.700 
naiSaYUYiKO Aj|poTiKn.<; Ekhqi'Seuotic; Icoawi'vcov 15.916 15.200 
OiAoAoYi'aA0Tivac 17.781 17.500 
OiXoaoyiq OeoooAoviktk 17.745 17.400 
GiAoAovia ndrpac; 15.845 15.400 
OiAoAoyia lojawivtov 15.861 15.350 
OiAooo({>ia<; - naiSaYcovnaic L WuxoAoviac A6nvaq 16.661 16.300 
<DiAooo<}>iac - nai6QYC0Y1KIit; 6£OoaAoviKr|(; 16.432 16.000 
<J>iAoao<J)iaq - nai6aY(oviKn.<; L WuxoAoviac Iwawrvaw 14.821 14.400 ^uxoAoyia 

riavrEiou 18.204 17.800 
"PuxoAoyia A9iivac EKTIA 18.115 17.750 
YuXOAoyia OeoooAovi'ktic; 18.184 17.780 
WuxoXoyiq Kprjnic; 17.626 17.200 
Ekhqi'Seuoti t Aycoyh ott|v npooxoAiKn. HAiKia A6nvac; 16.816 16.400 
EnioTT|pcbv npooxoAiicrjc AYwyiiQ L EKnaiSeuaric 0EaaaAoviKn,c 16.647 16.350 
EmoTTipcov EiaiaiSEuoTic; ctttiv npoaxoAiKii HAiKia aae^av6pounoAr|c; 13.163 12.800 
lOTopiaq tApxaioAoYiac A9nvac 17.074 16.700 
lOTopiac; L ApxaioAoYiac; GeooqAoviktic; 16.524 16.100 
loTopiac L ApxaioAoyiac Icaawrvtov 14.234 13.800 
KorvcovioAoYiac; navTEiou 15.419 14.900 

Προσοχή 
cms nayi58s και 
oris avavroio ixies 
του νέου 
µηχανογραφικού 
Τα παράδοξα των εφεηνών πανελλαδικών 
εξετάσεων 

f ε δεδοµένο το on διανύουµε πεi 
ρίοδο συµπλήρωσης του µηχανογραφικού 

δελπ'ου, σηµαντικό είναι 
να καταγραφούν τα... παράδοξα των 
εφεπνών πανελλαδικών εξετάσεων, 
αλλά και του νέου µηχανογραφικού 
δελπ'ου των υποψηφίων προκειµένου 
οι ενδιαφερόµενοι να αποφύγουν τυχόν 

παγίδες πριν από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. Συγκεκριµένα, 

και όπως αναφέρει ο κ. Χατζητέγας: ¦ 
Στο µηχανογραφικό δελπ'ο η ανάγνωση 

του τίτλου µιας σχολής δεν 
προσδιορίζει µε ακρίβεια το αντικείµενο 

των σπουδών και τα επαγγελµατικά 
τους δικαιώµατα. Για παράδειγµα, 

τα Τµήµατα της Αγροτικής Οικονοµίας 
& Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

της Αθήνας, αλλά και το 
Τµήµα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο που έχει 
έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρ' on 
τοποθετηµένα στο 5ο επιστηµονικό πεδίο, 

είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τµήµατα 
τα οποία δεν παρέχουν κανένα 

δικαίωµα εγγραφής στο Οικονοµικό 
Επιµελητήριο και τη δυνατότητα της 
άσκησης των οικονοµικών επαγγελµά¬ 

των. Εχουµε δηλαδή Γεωπονικά τµήµατα 
στο 5ο επιστηµονικό πεδίο των 

Σχολών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης! ¦ 
Μία χαρακτηριστική περίπτωση 

ενός µάλλον οικονοµικού τµήµατος, 
το οποίο εξασφαλίζει στους αποφοίτους 

του την εγγραφή στο Οικονοµικό 
Επιµελητήριο, είναι το Τµήµα 

Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, το οποίο ανακαλύπτει 
κανείς εκτός από το 5ο πεδίο και στις 
Θεωρητικές σχολές του Ιου επιστηµονικού 

πεδίου! To τµήµα περιλαµβάνει 
στο πρόγραµµα των σπουδών 

του τη διδασκαλία πολλών ξένων 
γλωσσών όπως τα ρωσικά, τα σερβικά, 

τα ρουµανικά, τα βουλγαρικά, 
και αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγµατα 

των σχολών που είναι 
αναντίστοιχες µε το επιστηµονικό 
πεδίο στο οποίο ανήκουν. Πρέπει να 
υπογραµµίσουµε on στο τµήµα αυτό 
µπορεί να εισαχθεί κάποιος µέσω του 
Ιου πεδίου χωρίς να εξεταστεί σπς 
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στα 
Μαθηµατικά της Γενικής Παιδείας. 
Η άνιση µεταχείριση των υποψηφί¬ 

ων είναι ιδιαίτερα εµφανής εφέτος, 
καθώς τα θέµατα της Βιολογίας της 
Γενικής Παιδείας ήταν ασυγκρίτως 
ευκολότερα σε σχέση µε εκείνα των 
Μαθηµατικών της Γενικής Παιδείας. ¦ 

Εντυπωσιακή, όπως αναφέρει ο κ. 
Χατζητέγας, είναι και η ανανπστοιχία 
του τίτλου της σχολής µε το πρόγραµµα 
των σπουδών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το Τµήµα Εκπαιδευτικής 
& Κοινωνικής Πολτπκής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη και εξασφαλίζει 
στους αποφοίτους του µέσω κατεύθυνσης 

προχωρηµένων εξαµήνων το 
επαγγελµαπκό δικαίωµα της διδασκαλίας 

σε σχολεία Ειδικής Αγωγής. To 
σχεδόν οµόπτλο Τµήµα Κοινωνικής & 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Κορίνθου 
δεν εξασφαλίζει ανάλογα δικαιώµατα! 
Να προσθέσουµε εδώ ότι δασκάλους 
Ειδικής Αγωγής «παράγει» το Τµήµα 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας στον Βόλο. ¦ 

To Τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθήνας, που 

ανήκει µόνο στο 2o επιστηµονικό πεδίο, 
εξασφαλίζει στους αποφοίτους 

www.clipnews.gr
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ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ II 

Βιολογία Αθήνας 

Βάση 
2012 

17.908 

Αναµενόµενη 
βάση 2013 

17.110 
Βιολογία Θεσσαλονίκης 
Βιολό^Πάτράς 

Βιολογία Ηρακλείου 

17. 
17, 
17. 

Γεωπονική Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 15 
Γεωγραφία Χαροκοπείου_ _ 12 
Γεωπονία Θεσσαλονίκης 14 

653 
197~ 
064 
773 

BP 
318 

16.860 
16.200 
16.070 
I5.03SL 
11.770 
13.570 

Γεωλογία «. Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας  
Επιστήµη Τροφίµων 1 ∆ιατροφής του Ανθρώπου Αθήνας ^πιστήµη 

Υπολογιστών Κρήτης  
Μαθηµατικό Αθήνας 
Μαθηµατικό Θεσσαλονίκης 
Μαθηµατικό Πάτρας 
Μαθηµατικό Ιωαννίνων 
Μαθηµατικό Ηρακλείου 
Μαθηµατικό Σάµου _ 
Πληροφορική Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 
Πληροφορική Θεσσαλονίκης  
Πληροφορική Ιονίου 
Πληροφορική Ιωαννίνων _ ^ 
Πληροφορική Πειραιά 
Πληροφορικής £ Τηλεπικοινωνιών Αθήνας  

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοιατρική Λαµίας 
Πληροφορικής «.Tηλεµατικής Αθήνας ' 
∆ιδακτι κής της Τεχνολογ ίας "i Ψηφιακών .Συστηµάτων Πειραιά 
Στατιστικής Οικονοµικού Πανεπιστη^ου Αθήνας 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης^ειραιά 

Φυσικό Αθήνας _ . - 
Φυσικό Θεσσαλανίκης 
Φυσικό Πάτρας 

13. 
ΊΠΓ 
ii. 

15. 
16 
14. 

¦13" 
13. 
12 
15 
16 
12 

687 
225 
308 
945 
157 
203 
853 
486 
471 
537 
322_ 
.738 

12,940 
15.480 
12.560 
15.150 
15.360 
13.460 
13.160 

11.670 
14.540 
15.330 
11.740 

U 
15. 
16" 
12 
14 

927 
025 
829" 
831 
989 

14.156 
14.638 
14.619 

12.930 
14.030 
15.830 
11.830 
13.990 
13.160 
13.94® 
13.940 

Φυσικό_Ιωαννίνων 
Φυσικό Ηρακλείου 
Χηµικό Αθήνας  
Χηµικό Θεσσαλονίκης 

16.399 
15.626 

"14.433_ 
13.930 
13.721 

15,800 
15.000 
13.800 

16.852 
15.806 

Χηµικό Πάτρας 15.250 

13.600 Ϊ3.200. 

16J»00_ 
15.100 
14.500 

Ιατρική Αλεξανδρούπολης 
Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης 
Κτηνιατρική Καρδίτσας 

18.504 
18.091 
17.768 

Οδοντιατρική Αθήνας 
Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης 
Φαρµακευτική Θεσσαλονίκης 
Φαρµακευτική Αθήνας 

18.553 
J.8.450 
18.324 
18.299 

18.100 
17.500 
17.200 
18.200 
18.100 

Φαρµακευτική Πάτρας 

18.000 
18.000 

18.128 
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας i. ∆ιατροφής Χαροκοπείου 
Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής Λήµνου 

18.041 
12.107 

Νοσηλευτική Αθήνας (ΑΕΙ) 16.592 
Νοσηλευτική Σπάρτης (ΑΕΙ) 14.644 

17.500 
17.500 
11.000 
15.700 
14.000 

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ IV 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΟΛηχανικών H/Y ΕΜΠ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών «. Μηχανικών H/Y θεσσ^ον^ίκης 
ΗΑεκτρολόγωνΜηχανικών «7 Τεχνολογίας HA Πάτρας 

Μηχανικών HA. Τηλ/νιών «^∆ικτύων Βόλου  ^είσρ^όγων"Μηχανικών 
& Μηχανικών HA =άνθης 

Ηλεκτρονικών Μηχ/κών L Μηχ/κών Η/Υ Χανίων _ 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης _  
Μηχανο?· αγων Μηχανικων Κοζάνης 
Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλου  
Μηχανικών HA S-Πληροφορικής Πάτρας 
Μηχανικών HA &- Πληροφορικής Ιωαννίνων 
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 
Πολιτικών Μηχανικών Βόλου 

Παπικών Μηχανικών Ξάνθης 

Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ _  
Χηµικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 
Χηµικών Μηχανικών Πάτρας 
Ναυπηγών ΕΜΠ . : 

Βάση Αναµενόµενη 
2012 βάση 2013 

18.914 18.420 

1Λ600 
15.151 

18.314 17.820_ 
17.100 
14.050 
16.020 
14.980 
18 2601 
17.600 
15.100 
16.000 
15.000 

J.6.520 
15.475 
18.759 
18.161 
15.838 
17.081 
15.719 
13.927 
18.184 
17.529 
17.003 

" 16.756 
16.191 
17.716 

13.100 

17.184 
16.603 
18.461 

17.690 
17.030 
16.3Μ 
16.100 
15180 
17.100_ 
16.590 
16010 
17.600 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ V 
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Οικ. Παν. Αθήνας 17.914 17.070 
Χρηµατοοικονοµικής «.Τραπεζικής ∆ιοικητικής Πειραιά 

"∆ΤόΓκητικής Επιστήµης «.Τεχνολογίας Οικ. ΠανΤΑΊ^νας" 

Μάρκετινγκ «. Επικοινωνίας Οικ" Παν. Αθήνας 
Οργάνωσης «.∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 
Οργάνωση Ι∆Ία^^ 

17.018 
17.824 
16.517 
17.178 
16.001 

XrjpiKO HpaKAtiou 14.806 14.400 —- 
XnuiKo luawivwv 14.777 13.960 

EniZTHMONIKO nEAlO III 
laTpiKri A9nva<; 19.170 18.950 
laTpiKi^ ©EoaaAovfcrK; 19.003 18.800 " r  
iaTpiKrYfiaTpac; 18.824 18.500 
laTpiKi^ Adpioai; 18.656 18.450   
laTpiKn. luawivcov 18.698 18.350 
laTpiKry HpaKAei'ou 18.578 18.300 

Οργάνωση «.∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 
(Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρας 
Οικονοµικής Επιστήµης Οικονοµικού Παν. Αθήνας 
Οικονοµικής Επιστήµης Πεφαιά_ 
Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνας  
Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλονίκης 

16.012 

16.170 
16.980 
~Ϊ5.β7Ψ 
16330 
15.150 
ϊ*.170 

14.100 13.250 
16.12© 16^970 

15.881 
15.298 

15.030 
14.450. 

ΟικονοµικώνΕπιστΐΓ]µών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Οικονοµικών Επιστηµών Βόλου 
Οικονοµικών Επιστηµών Πάτρας _____ _ 
Οικονοµικών Επιστηµών ιωαννίνων 

15^68 14.720 
16,752 15.91® 
14.951 13,950 
14.623 i3.630" 

Οικονοµικών Επιστηµών Τρίπολης 
Οικονοµικών Επιστηµών Ρεθύµνου 
Οικονοµικών Επιστηµών Κοµοτηνής 

14.757. 

14.030 
13.576 

Οικονοµικής S. Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνας (Π άντειο) 14.429 

13.760 
12.810 

ϋ,ΜΟ 
12.580 
13.430 

του την επάρκεια των Οικονοµικών 
σπουδών και το δικαίωµα εγγραφής 
στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. To 
παρεµφερές Τµήµα Στατιστικής & 
Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά θα είναι από εφέτος 
κοινό τµήµα και του 5ου και του 2ου 
επιστηµονικού πεδίου. To Τµήµα της 
Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθήνας αποτελεί ένα κλασικό 
παράδειγµα οικονοµικού τµήµατος 
το οποίο δεν ανήκει στο 5ο επιστηµονικό 

πεδίο. 
Ανάλογα τµήµατα άξια της προσοχής 

των υποψηφίων είναι και τα 
ακόλουθα: • 

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πάντειου Πανεπιστηµίου και του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά, τα οποία βρίσκονται 

στο 1o επιστηµονικό πεδίο. 
• Πληροφορικής του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας και του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου του Πειραιά, 

τα οποία βρίσκονται ως κοινά 
τµήµατα του 2ου και του 4ου επιστηµονικού 

πεδίου. • 
To Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 

& ∆ιερµηνείας στο Ιόνιο 

f 

Ιδιαίτερος σηµαντική 
είναι n δυνατότητα που 
έχουν οι υποψήφιοι να 
υποβάλουν ένα ξεχωριστό 
µηχανογραφικό δελτίο 
για την εισαγωγή τους 
στα τµήµατα των 
Πανεπιστηµίων της Κύπρου 

Πανεπιστήµιο απορρόφησε εφέτος 
στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων της 
«Αθηνάς» το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας 

του ίδιου πανεπιστήµιου, µε αποτέλεσµα 
να εµφανίζει τις σπουδές 

των Ισπανικών ως κατεύθυνση προχωρηµένου 
εξαµήνου χωρίς όµως 

να υποχρεώνει τους υποψηφίους να 
εξεταστούν στο µάθηµα της ισπανικής 

γλώσσας. Οι υποψήφιοι δηλαδή 
µπορούν να εισαχθούν έχοντας εξεταστεί 

στα αγγλικά, στα γερµανικά 
και στα γαλλικά και να σπουδάσουν 
τελικώς ισπανικά! ¦ 

Ποια η βασική διαφορά µεταξύ 
των φιλολογικών τµηµάτων των Ξένων 

Γλωσσών & των µεταφραστικών 
τµηµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου; 
Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών 
µπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη 
γλώσσα, ενώ οι απόφοιτοι του µεταφραστικού 

δεν µπορούν! Σε αντιστάθµισµα, 
οι απόφοιτοι του µεταφραστικού 

µπορούν να υπογράφουν 
επίσηµες µεταφράσεις του κράτους, 
ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών 

δεν µπορούν! Σε κάθε περίπτωση, 
στην αγορά εργασίας περισσότερες 
επαγγελµαπκές διεξόδους φαίνεται 
να εξασφαλίζει η διδασκαλία ξένων 
γλωσσών παρά ο τοµέας των επίσηµων 

µεταφράσεων. 
¦Τµήµατα άξια προσοχής στο 1o επιστηµονικό 

πεδίο είναι τα τµήµατα που 
ασχολούνται µε την εκπαίδευση των 
φοιτητών τους στις γλώσσες, στον πολιτισµό 

και στην ιστορία βαλκανικών, 
µεσογειακών, αραβικών, σλαβικών 
και τουρκικών χωρών. Τα τµήµατα 
αυτά έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό 

τη διδασκαλία των αντίστοιχων 
γλωσσών σε υψηλό επίπεδο και 

µπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις 
εργασίας στην αναπτυσσόµενη γεωγραφική 

µας περιφέρεια. Οι βάσεις 
των τµηµάτων αυτών κυµαίνονται στη 
ζώνη των 11.500-14.000 µορίων και 
σε αντίθεση µε τις πεποιθήσεις της 
κοινής γνώµης αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητά 

τους µπορούν να 
δώσουν επαγγελµατικές διεξόδους 
ειδικά στην περίπτωση που οι σπουδές 
αυτές συνδυαστούν µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στη ∆ιοίκηση, τη ∆ιαφήµιση 
& το Μάρκεπνγκ. 
¦Τέλος, τµήµατα µε εξαιρεπκές προοππκές 

στην αγορά εργασίας είναι τα 
Τµήµατα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας 

και Φυσικοθεραπείας των ΑΓΕΙ, 
καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα πανεπιστηµιακά. 

To Τµήµα Εργοθεραπείας 
σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση ατόµων 
που έχουν σωµατικά η νοηπκά προβλήµατα 

και κάποιες µορφές ειδικών 
αναγκών και είναι µοναδικό σε ολόκληρη 

την ευρωπαϊκή Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Τα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας 

σχετίζονται µε προβλήµατα 
σωµαπκά, ενώ τα Τµήµατα Λογοθεραπείας 

ασχολούνται µε θέµατα πα¬ 

θολογίας του λόγου, της οµιλίας και 
της φωνής. 

Πάντως, ιδιαιτέρως σηµαντική είναι 
η δυνατότητα που έχουν οι υποψήφιοι 

να υποβάλουν ένα ξεχωριστό 
µηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή 

τους στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων 
της Κύπρου, το οποίο από εφέτος 

λειτουργεί και την Ιατρική Σχολή του. 
To κριτήριο για την εισαγωγή στα δηµόσια 

κυπριακά πανεπιστήµια είναι 
ο βαθµός πρόσβασης των υποψηφίων 

και εδώ ισχύει η βάση του «10»! 
Να υπογραµµίσουµε ακόµη ότι στα 
κυπριακά πανεπιστήµια λειτουργούν 
πολλά περιζήτητα τµήµατα (Νοµική, 
Αρχιτεκτονική, Μηχανικών Υπολογιστών, 

Πολιτικών Μηχανικών κ.ά.) τα 
οποία παρέχουν υψηλό επίπεδο σπουδών 

άνευ καταλήψεων και ιδιαίτερη 
επιδότηση στέγασης και φοίτησης 
για τους φοιτητές από την Ελλάδα. 
Η προθεσµία υποβολής των µηχανογραφικών 

για τα κυπριακά πανεπιστήµια 
εκπνέει στις 19 Ιουλίου και 

η διαδικτυο^ αναζήτηση όλων των 
διαδικαστικών λεπτοµερειών είναι 
εξαιρετικά απλή. 
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