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Προσ:

-ΚΔΕ ΕΕΣΕΜ
- ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΕΕΣΕΜ
-Π.Ε.Π.ΣΕ.Γ.
-ΟΕΠ ΣΕΙ
-ΟΔΕΔΤ
-ΣΡΙΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΝΟΔΟΤ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΑΕΙ ΣΣ
Κοινοποίηςη: -ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΙ ΕΕΣΕΜ
-Α’ ΒΑΘΜΙΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗ ΠΟΜΗΣΕΔΤ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΕΣΕΜ
- ΠΟΤΔΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΙ
υνάδελφοι,
Όπωσ γνωρίηετε, αυτζσ τισ μζρεσ κατατζκθκε ςτο Γραφείο Πρωκυπουργοφ
για ζγκριςθ και ανακοινϊκθκε δθμόςια ςτθν τελικι του μορφι το πολυνομοςχζδιο
του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με τίτλο
«Ρυκμίςεισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».
Όπωσ προκφπτει από μια πρϊτθ ανάγνωςθ, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει
διατάξεισ που αφοροφν ςτα ΣΕΙ. υγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 11:
1ο: Αναγνωρίηει ωσ ενιαίο και Αδιάςπαςτο Δίπλωμα Μεταπτυχιακοφ
Επιπζδου (Integrated Master: Master of Science) τα διπλϊματα που απονζμονται
κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ Προγράμματοσ πουδϊν με χρόνο φοίτθςθσ ίςο ι
μεγαλφτερο με πζντε ζτθ, με 300 κατ’ ελάχιςτον Ι.Ε.Μ..
2ο: Αναγνωρίηει ότι ο παραπάνω τίτλοσ ςπουδϊν master ζχει δοκεί
αναδρομικά από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του πτυχίου.
3ο: Αλλάηει το ςφςτθμα μζτρθςθσ πιςτωτικϊν μονάδων από πιςτωτικζσ ςε
διδακτικζσ μονάδεσ. Παράλλθλα, υπάρχει αςάφεια ωσ προσ τον υπολογιςμό τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ ωσ εκπαιδευτικι μονάδα. Αυτό ενζχει τον κίνδυνο ότι καμία
ςχολι ΣΕΙ πλζον δε κα ζχει διάρκεια ςπουδϊν 4 ζτθ αλλά 3 ζτθ και ζξι μινεσ και
κατά ςυνζπεια, τα ΣΕΙ κα κατατάςςονται ςτο επίπεδο 5 του Εκνικοφ Πλαιςίου
Προςόντων.
τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΠΟΜΗΣΕΔΤ των 910/6/2015 αποφαςίςτθκε:
1. Να ηθτθκεί άμεςα ςυνάντθςθ με τον Τπουργό Παιδείασ
2. Να ηθτθκεί θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και παρζμβαςθσ τθσ
ΠΟΜΗΣΕΔΤ ςτθ φνοδο των Προζδρων των ΣΕΙ που κα πραγματοποιθκεί
ςτθ Λάριςα ςτισ 12/6/2015.
3. Να ηθτθκεί από τθν ΕΕΣΕΜ και άλλεσ ενϊςεισ και Ομοςπονδίεσ αλλά και
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα των ΣΕΙ ςυντονιςμόσ ενεργειϊν και κοινι
δράςθ για τα προβλεπόμενα ςτο νομοςχζδιο.
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Προτείνεται επίςθσ, να πραγματοποιθκεί ςφςκεψθ όλων των εμπλεκόμενων
φορϊν ςτθν Ακινα, τθν προςεχι εβδομάδα.

