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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές σχέσεις με Καζαχστάν – Επαφές μεταξύ 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Ανταλλαγές φοιτητών και 
προσωπικού 
 
 Από επαφές μου με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Καζαχστάν 
προκύπτουν τα εξής: 

1. Λόγω της ανάγκης να καλυφθούν θέσεις ευθύνης στο δημόσιο τομέα 
και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής 
καινοτομίας, το Καζαχστάν δίδει προτεραιότητα στον τομέα της 
εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και εξειδίκευσης  και έχει 
αναθέσει το έργο αυτό σε καλά οργανωμένα ιδρύματα (“elite-
universities”: Nazarbayev University, KAZGUU: Καζαχικό Κρατικό 
Πανεπιστήμιο Διοίκησης με κατ’ εξοχήν νομικό προσανατολισμό, 
Ευρωασιατικό Πανεπιστήμιο), όπου το μεγαλύτερο μέρος του 
διδακτικού προσωπικού έχει εκπαιδευθεί σε ρωσικά, ευρωπαϊκά και 
αμερικανικά πανεπιστήμια ή αποτελείται από αλλοδαπούς. Τα κριτήρια 
εισαγωγής είναι ιδιαίτερα αυστηρά και τα δίδακτρα υψηλά, αν και 
υπάρχουν δυνατότητες χορήγησης υποτρφιών ή απαλλαγής από την 
καταβολή τους. Το αρνητικό είναι ότι επιλέγονται κατά συντριπτική 
πλειοψηφία άτομα καζαχικής εθνοτικής καταγωγής κατ’ αποκλεισμόν 
άλλων (πχ. Ρώσων), πράγμα που προκαλεί δυσαρέσκεια. 
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2. Τα πανεπιστήμια αυτά διατηρούν στενές σχέσεις με ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν 
τον κύκλο των διεθνών τους σχέσεων μέσω ανταλλαγής φοιτητών και 
διδακτικού προσωπικού, ανάληψης κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων κτλ. Ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι οξύς. Οι τομείς ιδιαιτέρου 
ενδιαφέροντος αφορούν στη μηχανολογία, ρομποτική, πληροφορική 
και νέες τεχνολογίες, αγροτική ανάπτυξη, ιατρική, διεθνείς σχέσεις και 
οικονομία, όπου παρατηρούνται ελλείψεις και χρειάζεται ενίσχυση των 
προγραμμάτων και της έρευνας. 

3. Ειδικά στο Πανεπιστήμιο Nazarbayev διδάσκουν συνολικά περί τους 
είκοσι Ελληνες καθηγητές με ειδίκευση στους ανωτέρω τομείς, 
ορισμένοι εκ των οποίων καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις και 
απολαμβάνουν γενικώς μεγάλης εκτιμήσεως και σεβασμού. Κατά 
πλειοψηφία είναι απόφοιτοι Ελληνικών ιδρυμάτων (Φυσικομαθηματική, 
Πολυτεχνείο κτλ.) με εξαιρετικές σπουδές στο εξωτερικό, κυρίως 
αγγλόφωνα πανεπιστήμια, και προϋπηρεσία σε ελληνικά ΑΕΙ. 

4. Λόγω των καλών διμερών σχέσεων, της ελληνικής ιστορίας που είναι 
γνωστή στο Καζαχστάν και του «προηγουμένου» της παρουσίας 
ικανών Ελλήνων επιστημόνων, τα ανωτέρω ιδρύματα επιθυμούν 
συνεργασία με αντίστοιχα ελληνικά. Προτείνουν κατ’ αρχάς 
πραγματοποίηση διμερών επισκέψεων γνωριμίας και είναι πρόθυμα να 
απευθύνουν σχετικές προσκλήσεις σε Ελληνες ομολόγους με την 
προοπτική της διεύρυνσης της συνεργασίας αναλόγως των 
συνεννοήσεων και των εκατέρωθεν αναγκών. 

 
Από πλευράς μου θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία με 

πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Καζαχστάν μπορεί να 
αποδειχθεί πολλαπλώς επωφελής, τόσο για το έργο της εκπαίδευσης καθ’ 
εαυτό, όσο και λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελέσμάτων που αυτή 
μπορεί να αναπτύξει (σύνδεση με επιχειρήσεις, ανάπτυξη οικονομικών, 
εμπορικών σχέσεων, ανταλλαγή υψηλής τεχνολογίας, επενδύσεις κτλ.). 

 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο 

θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που θα μπορούσε να προσλάβει την εξής 
μορφή: 

a. Ανταλλαγή επαφών μεταξύ εκπαιδευτικων ιδρυμάτων σε ad hoc βάση 
και σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ τους. 

b. Επαφές σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο ΥΠΕΞ και Υπουργείου 
Παιδείας 

c. Αναθεώρηση/συμπλήρωση της υπαρχούσης μορφωτικής συμφωνίας 
και σύναψη νέας συμφωνίας εκπαιδευτικής, ερευνητικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας. 
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