18. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία επιβάλλει οι πολίτες να είναι μορφωμένοι μα
και καταρτισμένοι παράλληλα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με βαθιά παράδοση στη
γνώση, με έφεση των πολιτών στη μόρφωση. Σε αντίθεση όμως με τη διάθεση των
πολιτών στη χώρα μας υπάρχει και ένα από τα λιγότερο ευέλικτα και περιοριστικά
συστήματα πρόσβασης των πολιτών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις για το
ενδεχόμενο δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.
Οι υποστηρικτές της δημιουργίας τους ισχυρίζονται ότι ο τρόπος εισαγωγής των
φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια δεν δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες εκείνους
που κάποια στιγμή της ζωής τους θέλουν να τους δοθεί η ευκαιρία να καταρτιστούν,
να το κάνουν. Συνάμα το γεγονός ότι πολλοί μαθητές δεν επιτυγχάνουν να
φοιτήσουν σε πανεπιστημιακό τμήμα της δικής τους προτίμησης οδηγεί ένα μεγάλο
μέρος του φοιτητικού πληθυσμού για σπουδές στην αλλοδαπή.
Αντίθετα, όσοι διαφωνούν, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μη
κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία ούτως ή άλλως θα είναι χαμηλής ποιότητας, αλλά
αρκεί να στηριχθούν οικονομικά τα υπάρχοντα δημόσια πανεπιστήμια.
Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του δήμου Αμαρουσίου να επινοικιάσει
χώρους που του ανήκουν, σε εκπαιδευτικό φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο
δήμος προτίθεται να είναι μέτοχος και να καρπώνεται οφέλη μόνο από τη
συντήρηση του κτιρίου.
Ποια η θέση των υποψηφίων για αυτό το θέμα; Πρέπει να υπάρξουν μη κρατικά
πανεπιστήμια; Σε τι βαθμό θεωρούν ότι θα έπρεπε να εμπλέκεται η δημοτική αρχή σε
μια τέτοια πρωτοβουλία1;
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Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται με αξιώσεις στη ζήτηση της αγοράς εργασίας,
αλλά και στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, απαραίτητη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η Σχολή
Προηγμένης Τεχνολογίας και Νέων Μέσων (AMSAT), η Σχολή Πληροφορικής, και η Σχολή
Διοίκησης και Management παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. Όλες
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται στο πρόγραμμα της δια βίου εκπαίδευσης που
εφαρμόζεται από το Δήμο Αμαρουσίου.
Α. Σχολή Προηγμένης Τεχνολογίας και Νέων Μέσων (AMSAT) παρέχει τη δυνατότητα στους
σπουδαστές με την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησής τους να αποκτήσουν το Diploma of Higher
Education Interactive Digital Media πιστοποιημένο από το Βρετανικό Κολέγιο Wigan-Leigh.
Β. Η Σχολή Πληροφορικής του Δήμου Αμαρουσίου παρέχει πιστοποίηση του Δήμου Αμαρουσίου στη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο, και εξειδικευμένο επίπεδο,
καθώς και πιστοποίηση ECDL (European Driving License) στο αντίστοιχο επίπεδο.
Γ. Σχολή Διοίκησης και Management είναι το αποτέλεσμα της αξιόλογης συνεργασίας του Δήμου
Αμαρουσίου με το Wigan & Leigh College της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο διαθέτει σημαντική
εμπειρία στα προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

