EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
ZΩΓΡΑΦΟΣ 15780
TΗΛ 210 772-2047
FΑΧ 210 772-2048
email rector@mail.ntua.gr
web https://www.chemeng.ntua.gr/rector/gr/

23 Οκτωβρίου 2019
Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ
Αγαπητοί φοιτητές,
Στις 24/9/2019 εκλέχτηκα Πρύτανης του Ιδρύματος και σήμερα ανέλαβα τα καθήκοντά μου, όπως
και οι Αντιπρυτάνεις.
Η πρώτη δημόσια επικοινωνία μου είναι με εσάς. Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά,
καλωσορίζω τους πρωτοετείς και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις και απόψεις μου που
πιστεύω ότι μπορεί να σας είναι χρήσιμες για την περίοδο των σπουδών σας αλλά και μετά από
αυτές.
Ο δρόμος που σας έφερε στο Πολυτεχνείο ήταν δύσκολος. Είχε μεγάλο κόπο, πίεση,
αβεβαιότητα, οικογενειακά έξοδα αλλά και μεγάλες προσδοκίες και όνειρα. Όλα αυτά είναι σε
αντιστοιχία με το επίτευγμά σας διότι στοχεύσατε και είστε σε ένα Ίδρυμα περιζήτητο, με κύρος,
ιστορία και επιστημονική και ευρύτερη καταξίωση.
Όμως τα χρόνια των σπουδών περνούν γρήγορα. Aς μην είναι αργά όταν
συνειδητοποιήσετε ότι οι σπουδές είναι μια σύντομη, αν και πληθωρική και ανεπανάληπτη,
διαδρομή προς την επαγγελματική σας εκκίνηση με ή χωρίς μια μεταπτυχιακή παρένθεση.
Ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος και ο διεθνής μεγαλύτερος. Συνεπώς το ΕΜΠ
οφείλει να αναβαθμίζει την προπτυχιακή εκπαίδευση, φροντίζοντας ιδιαίτερα την εναρμόνισή της
με τις διεθνείς πρακτικές και τάσεις, έτσι ώστε να ενισχύει το κύρος των πτυχίων των αποφοίτων
του. Ο χώρος των μεταπτυχιακών σπουδών και της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν έχει πλέον
εθνικά σύνορα. Εκπαιδεύεστε ώστε να αποκτήσετε εφόδια για να διεκδικήσετε, με το πτυχίο σας,
καλή θέση κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες – αυτή είναι η κορυφαία υποχρέωση του ΕΜΠ προς
τους φοιτητές του. Οι ανταγωνιστικές συνθήκες δεν έχουν άλλα αξιοκρατικά χαρακτηριστικά παρά
ακαδημαϊκά προσόντα και προσόντα προσωπικότητας. Τα δεύτερα καλλιεργούνται και μέσα από
τις σπουδές και συνήθως αξιολογούνται μετά τα πρώτα. Τα πρώτα διαπιστώνονται μέσα από δύο
βασικά στοιχεία : 1) βαθμός πτυχίου, 2) διάρκεια σπουδών. Η μειωμένη συμμετοχή στα μαθήματα
και τα εργαστήρια, η απώλεια διδακτικών ωρών, η διεκπεραίωση της φοίτησης με μόνο στόχο την
απόκτηση του «χαρτιού», θα βρεθούν μπροστά σας, όταν θα είναι πλέον αργά για να τα
διορθώσετε.

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα σπεύσουν να διαπιστώσουν ότι ο Πρύτανης θέλει να σας βάλει
στο «ζυγό» των σπουδών για να μειωθεί η εντροπία στο campus...Έστω κι αν αδικηθούν οι
προθέσεις μου, την αλήθεια θέλω να σας πω κι αυτή είναι η εξής: είτε σε Ελληνική εταιρία στείλετε
το βιογραφικό σας για να σας καλέσουν σε συνέντευξη ή κάνετε αίτηση για διδακτορικό στο MIT ή
για μεταπτυχιακό στο ΕΤΗZ, ο βαθμός του πτυχίου και η διάρκεια των σπουδών σας είναι
καθοριστικά για τη συνέχεια.
Ας αναλογιστούν οι πιο έμπειροι από σας και ας σκεφτούν οι πρωτοετείς – συζητώντας και
με τους μεγαλύτερους – το εξής: υπάρχουν καταστάσεις που αφορούν στις σπουδές σας και την
καθημερινότητά μας στο campus που είναι Ελληνικές «πρωτοτυπίες», χωρίς ταίρι πουθενά στον
κόσμο; Ρητορική ερώτηση... Σκεφτείτε αν συναντήσατε ή αν πιστεύετε ότι θα συναντήσετε
ανάλογες καταστάσεις ως φοιτητές Erasmus στο Delft Univ. (Ολλανδία) ή στο Vilnius Univ.
(Λιθουανία) ή ως φοιτητές σε διεθνή κινητικότητα στο Shanghai Univ. (Κίνα) ή στο Columbia Univ.
(HΠΑ) με το οποίο έχει δρομολογηθεί πρόγραμμα κοινού διπλώματος με το ΕΜΠ.
Είναι πολλά και δύσκολα τα προβλήματα της χώρας και του Ελληνικού Πανεπιστημίου –
κρατική
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Πολυτεχνείων), ασφυκτική γραφειοκρατία, αγκυλώσεις. Για όλα όσα επιβάλλεται να διεκδικηθούν
για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα για το ΕΜΠ, ο Πρύτανης θα είναι στην πρώτη γραμμή.
Για όσα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους – όπως τα παραπάνω – ο Πρύτανης θα αναλάβει την
υποχρέωση και το ρίσκο να το κάνει. Είναι πράξη καθήκοντος απέναντι στους φοιτητές, σ’ αυτούς
που αγωνίστηκαν και αυτούς που μοχθούν για μια καλύτερη Ελλάδα.
Εύχομαι οι σπουδές να ανοίξουν τους ορίζοντές σας, να διαμορφώσουν την επιστημονική
σας επάρκεια και επαγγελματική συνείδηση και να σας προετοιμάσουν να γίνετε καλοί μηχανικοί
και πολίτες του κόσμου. Εμπιστευτείτε τους δασκάλους σας, αξιοποιήστε τον χρόνο σας,
αντισταθείτε στην επιδερμικότητα και τα στερεότυπα, καταπιαστείτε με τα δύσκολα, αναζητήστε
ευκαιρίες να εκτεθείτε στην επιστημονική έρευνα, παρακολουθήστε τις διεθνείς τεχνολογικές
εξελίξεις, φιλτράρετε την Πληροφορία, ενταχθείτε ενεργά στη μεγάλη οικογένεια του ΕΜΠ και
βοηθήστε να σηκώσουμε το ΕΜΠ πιο ψηλά.
Όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, ακαδημαϊκό, διοικητικό, τεχνικό, είμαστε μαζί σας.
Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Πρύτανης ΕΜΠ

