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Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Με ιδιαίτερη χαρά, ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ως
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνολικά, υποδεχόμαστε τους νέους φοιτητές που
επέλεξαν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιό μας, ένα Πανεπιστήμιο που ξεχωρίζει
και για το κοινωνικό του πρόσωπο που επιδεικνύει αλλά και για το υψηλό επίπεδο
σπουδών που παρέχει. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα το πράξουμε με
υπευθυνότητα να ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων που
αποφάσισαν να συνδέσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία με τις σπουδές τους στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Χαιρόμαστε γιατί, ήδη, και στις βάσεις των επιτυχόντων διαφαίνονται με σαφήνεια
τα αποτελέσματα από την πρόσφατη επίλυση σημαντικών ακαδημαϊκών ζητημάτων
του Ιδρύματος. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής
και στα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών,
γεγονός που οδήγησε σε σημαντική άνοδο των βάσεων στο συγκεκριμένο Τμήμα,
όπως επίσης και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ανάλογη αύξηση των
βάσεων είχαμε σχεδόν σε όλα τα Τμήματα των Ανθρωπιστικών Σχολών, ενώ η όποια
μικρή κάμψη που παρατηρείται στις Θετικές Επιστήμες οφείλεται κυρίως στη
χαμηλή επίδοση των υποψηφίων στα Μαθηματικά, με εξαίρεση, βέβαια, το Τμήμα
Χημείας που η ένταξή του στις Επιστήμες Υγείας το ενίσχυσε καθοριστικά.
Θέλω να επισημάνω ότι αυτές τις ημέρες και μέχρι την προσεχή Πέμπτη, 31
Αυγούστου, υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις για τις ειδικές
εξετάσεις του Τμήματος, πλέον, Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που
θα πραγματοποιηθούν από τις 11 Σεπτεμβρίου και εξής. Η διαδικασία αυτή
ακολουθείται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιό μας και σύμφωνα με τα άλλα
Τμήματα των Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας. Διαβεβαιώνουμε ότι θα

ανταποκριθούμε πλήρως στην υποχρέωσή μας για τη διεξαγωγή άρτιων εξετάσεων
στο συγκεκριμένο Τμήμα.
Εύχομαι και πάλι στους νέους φοιτητές μας καλές σπουδές και κάθε επιτυχία στη
ζωή τους.
Ιωάννινα, 29 Αυγούστου 2017
Καθ. Γεώργιος Δ. Καψάλης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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