Με ηλεκτρονικό τρόπο η υποβολή των αιτήσεων μετεγγραφών - Έναρξη στις 4 Οκτωβρίου και ολοκλ
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2010 10:12 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:40

Στην πρόσφατη συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου μεταξύ
άλλων ανακοινώσε και τα εξής:
?«Η δεύτερη δράση αφορά τις μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών. Στόχος είναι
η διαδικασία της μετεγγραφής να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο και όχι το Γενάρη. Με τον
τρόπο που θα λειτουργήσει από τις 4 Οκτώβρη όλο το σύστημα κάθε φοιτητής θα μπορεί
πολύ απλά πια, μέσα από τον υπολογιστή του κάνοντας την αίτηση, να ολοκληρώνει άμεσα
τις διαδικασίες.
- Δεν χάνεται έτσι το πρώτο εξάμηνο σπουδών που κατά κανόνα έχαναν οι φοιτητές
που ζητούσαν μετεγγραφές.
- Τελειώνει η ανασφάλεια του πού θα σπουδάσει και οι ανώφελες μετακινήσεις από
πόλη σε πόλη και από Ίδρυμα σε Ίδρυμα.
- Διευκολύνεται η λειτουργία των Σχολών και των διοικητικών υπηρεσιών των Σχολών
που κατανάλωναν όλο το 1ο εξάμηνο σ? αυτές τις διαδικασίες.
- Διευκολύνεται ο φοιτητής, που κάνει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται
ηλεκτρονικά και με πολύ σαφή τρόπο, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία που
καταθέτει είναι ακριβή. Προσλαμβάνουμε τη δήλωση του κάθε φοιτητή ως απολύτως αληθή.
Σε περίπτωση όμως που καταχωρούνται ανακριβή στοιχεία, τότε χάνει το δικαίωμα
εγγραφής του.
- Απαλλάσσεται η οικογένεια συνολικά από περιττές δαπάνες που μακροπρόθεσμα
έχουν επιπτώσεις στο οικογενειακό εισόδημα, αν σκεφτούμε ότι κατά κανόνα τα παιδιά που
μετεγγράφονται χάνουν ένα εξάμηνο από τις σπουδές τους.
- Και τέλος, η αναλογική κατανομή των μετεγγραφομένων σε ομοειδή τμήματα, όπως
είχαμε εξηγήσει στην τροπολογία για τις μετεγγραφές, θα αποσυμφορήσει τα κεντρικά
Ιδρύματα, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία τους»...

Ολόκληρο το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει τα παραπάνω
μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ
Επίσης στο δικτυακό τόπο του esos.gr υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα
γίνει η διαδικασία των αιτήσεων.
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