ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ. ζητούν την άμεση παρέμβαση του κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ώστε να διορθωθεί η απαξιωτική για τις σπουδές του Μηχανικού στη χώρα μας διατύπωση του Άρθρου 9, παρ. 1, εδ. β του Σχεδίου Νόμου
«Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές» που κατατέθηκε στη Βουλή
στις 13 Ιουνίου.
Το ως άνω άρθρο προβλέπει ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής έχουν μόνον κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η ρύθμιση αυτή ανατρέπει πλήρως την, από δεκαετιών, μέχρι σήμερα ισχύουσα
πρακτική, βάσει της οποίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ελληνικών
Πολυτεχνικών Τμημάτων και Σχολών ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου
σπουδών, γίνονται άμεσα αποδεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες τόσο στην Ελλάδα,
όσο και σε Πολυτεχνεία και Τεχνικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το τελευταίο
είναι απόρροια της προφανούς, για τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό, ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των Διπλωμάτων που χορηγούν τα ελληνικά Πολυτεχνικά Τμήματα
και Σχολές με τα Ευρωπαϊκά Master 5ετούς διάρκειας.
Τυχόν ψήφιση του νόμου για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές με την καταστροφική για τα
ελληνικά Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές αυτή ρύθμιση θα παγιώσει την αδικία
προς όλους, όσοι μετά από 5ετείς σκληρές σπουδές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται
από το Κράτος ως κάτοχοι υποδεεστέρου τίτλου σε σύγκριση με διπλωματούχους
Ιδρυμάτων του εξωτερικού, στα οποία η διάρκεια σπουδών ήταν 3+1 έτη, εκ μόνου
του λόγου ότι ο τίτλος εκεί ονομάζεται Master.
Επιπρόσθετα, το υποβληθέν Σχέδιο Νόμου είναι, σε σχέση με την ως άνω ρύθμιση,
από μόνο του εσωτερικά ασυνεπές, αφού προβλέπει τη δυνατότητα απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
και Πανεπιστημίων (μετά από 4ετή φοίτηση) να γίνονται δεκτοί σε Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με αποτέλεσμα μετά από ακόμη ένα έτος φοίτησης να
αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
δικαίωμα όμως που δεν έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πολυτεχνικών Τμημάτων
και Σχολών ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται τροποποίηση του Άρθρου 9, παρ. 1, εδ. β,
ώστε να προβλέπεται ότι «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν και οι κάτοχοι διπλωμάτων από Τμήματα ή Σχολές
ενιαίου και αδιάσπαστου τουλάχιστον 5ετούς κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής».
Σημειώνεται ότι η διατύπωση αυτή επιτρέπει και την ορθολογική αντιμετώπιση της
περίπτωσης Διπλωματούχων Μηχανικών του εξωτερικού που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα (η έλλειψη σχετικής ρύθμισης αποτελεί
προφανή παράλειψη στο κατατεθέν σχέδιο νόμου).
Επισημαίνεται τέλος ότι, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αυτονομίας των Πανεπιστημίων, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμημάτων πρέπει να έχει τη δυνατότητα
αποδοχής ως υποψηφίου διδάκτορα μη κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όπως προβλεπόταν στο Προσχέδιο του υπό συζήτηση Νόμου.

