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Έµαθες για τα 3 νέα τµήµατα που έρχονται στο ΕΚΠΑ, από το 2019;

Τη δηµιουργία τριών νέων τµηµάτων προτείνει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αθηνών στον υπουργό
Παιδείας, µε στόχο την ενίσχυση της ακαδηµαϊκής παρουσίας του ιδρύµατος.

Η απόφαση του ΕΚΠΑ αφορά τα εξής τµήµατα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών,
Φυσικοθεραπεία, Κοινωνιολογία και Κινησιολογία. 

Ειδικότερα, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών θα στελεχωθεί από τους διδάσκοντες στον
σηµερινό τοµέα Οικονοµικής των Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικής του τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών. Ο αναπληρωτής πρύτανης του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Μυλωνάς, δήλωσε στην Καθηµερινή πως ο
τοµέας διαθέτει 8 καθηγητές που είναι ο ελάχιστος αριθµός διδασκόντων για να αναβαθµιστεί σε τµήµα.

«Η διοίκηση επιχειρήσεων είναι κρίσιµος κλάδος για την ανάπτυξη της χώρας, όπως και η διοίκηση των
δηµόσιων οργανισµών. Το ΕΚΠΑ οφείλει να έχει σχετικά τµήµατα», πρόσθεσε.

Το νέο τµήµα θα έχει έδρα στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστηµών, όπως ονοµάζεται το εµβληµατικό κτίριο
της Νοµικής Σχολής στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζεται σήµερα το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών.

Εκεί, επίσης, θα ιδρυθεί το δεύτερο νέο τµήµα, αυτό της Κοινωνιολογίας, συµπληρώνοντας έτσι το
ακαδηµαϊκό προφίλ της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. Όπως εξήγησε ο κοσµήτορας της
Σχολής κ. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, στο αίτηµα ήδη έχει συµφωνήσει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ.

Το νέο τµήµα της Κοινωνιολογίας θα δηµιουργηθεί εκ του µηδενός, δηλαδή χωρίς αυτονόµηση υπάρχοντος
τοµέα, εποµένως θα  πρέπει να γίνουν προσλήψεις πανεπιστηµιακών.

Σύµφωνα µε τον κοσµήτορα της Σχολής, Νικόλαο Γελαδά, προτείνεται η ίδρυση νέου τµήµατος
Φυσικοθεραπείας και αλλαγή του ονόµατος της σχολής σε Κινησιολογίας µε δύο πλέον τµήµατα
(Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας).

Από την ίδια σχολή προτείνεται η οργάνωση διατµηµατικού προγράµµατος σπουδών µε αντικείµενο τον
χορό. Στο πρόγραµµα θα µπορούν να διδάσκουν καθηγητές από τα τµήµατα Θεατρικών και Μουσικών
Σπουδών. Χορό θα διδάσκουν πανεπιστηµιακοί του τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ενώ θα
ζητηθεί πρόσληψη και διδασκόντων πάνω στον κλασικό χορό.

Το υπουργείο Παιδείας που έχει την πρόθεση να αυξήσει τις θέσεις στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές
επιστήµες, φαίνεται να αντιδρά θετικά στις προτάσεις.

Τα  νέα  τµήµατα , ξεκινώντας από το Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, αναµένεται
να  δεχθούν τους πρώτους φοιτητές από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.
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