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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Νευροεπιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

3

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄).

4

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα
με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5910
(1)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Νευροεπιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Υπ’ αριθμ. 384η/8.3.2018 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
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ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.4.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.9.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν
10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013
(ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.8.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.
Α΄/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18.2.2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23.2.2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23.2.2016.
4. Την υπ’ αριθμ. 17070/1.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 1.12.2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

20430

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/4.9.2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1466/13.8.2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21.11.2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8.8.2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 147/8.8.2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’
αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3,
υπ’ αριθμ. 164530/Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
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του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 383η/
15.2.2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Νευροεπιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με την
εισήγηση της με ημερομηνία 9.2.2018 συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτή διαβιβάζεται δια της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση
με αριθμ. 2/13.2.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
2.3.2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροεπιστήμες» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και το απόσπασμα πρακτικών
της με αριθμ. 3/6.3.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Νευροεπιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Νευροεπιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως
αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Εισαγωγή
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροεπιστήμες» (εφεξής
ΠΜΣ/Ν) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
144 τ.Α΄).
2. Αντικείμενο - Σκοπός του ΠΜΣ
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές - Μοριακές
Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν
την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές
Νευροεπιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να
προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα
στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε
Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον
Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.
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3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) στις Νευροεπιστήμες (MSc in Neuroscience).
Άρθρο 2
Όργανα ΠΜΣ και αρμοδιότητες τους
1. Η Συντονιστική Επιτροπή: Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία εκλέγονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ως ορίζει ο
ν. 4485/2017, άρθρ. 31, παρ. 5. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του
Προγράμματος.
2. Ο Διευθυντής Σπουδών: Ο Διευθυντής Σπουδών
εκλέγεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ως
ορίζει ο ν. 4485/2017, άρθρ. 31, παρ. 8, είναι μέλος της
Σ.Ε. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί
την Σ.Ε. και την Ολομέλεια του Προγράμματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών
τους, β) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τα
θέματα της αρμοδιότητάς του και της Σ.Ε. για τα οποία
δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά
για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης του
Τμήματος και της Σ.Ε., δ) κατ’ εξουσιοδότηση της Σ.Ε.
ή της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτεί επιτροπές
για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
3. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών: Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών εκλέγεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και σε περίπτωση κωλύματος
του Διευθυντή έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Διευθυντή Σπουδών.
4. Η Ολομέλεια του ΠΜΣ: Η Ολομέλεια αποτελείται
από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος
ανεξαρτήτως Τμήματος ή Πανεπιστημίου από το οποίο
προέρχονται. Συνέρχεται μετά από απόφαση της Σ.Ε.
για την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μελών του Προγράμματος. Εξετάζει, μελετά και
παρακολουθεί την εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία του
Προγράμματος Σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε όλα
τα μέλη του ΠΜΣ να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του
Προγράμματος. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται υπόψη κατά τις συνεδριάσεις της Σ.Ε., η οποία και το
αρμόδιο όργανο για να εισηγηθεί στην Συνέλευση του
Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα.
Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Εισακτέοι στο ΠΜΣ
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα: Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής,
Ψυχολογίας, Χημείας, Κτηνιατρικής, και άλλων συναφών
ειδικοτήτων. Για τελειόφοιτους που δεν έχουν πάρει ακόμα το πτυχίο τους πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
από τη γραμματεία της σχολής ότι έχουν ολοκληρώσεις
τις σπουδές τους.
2. Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) στο εφεξής ΠΜΣ/Ν καθορίζεται στους 20 ανά
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2 έτη. Λόγω της φύσης του εφεξής ΠΜΣ/Ν (εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή εργασία) ο μέγιστος
αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα του ΠΜΣ είναι περίπου
1:1, καθώς οι διδάσκοντες συμμετέχουν και σε άλλα ΠΜΣ
του Τμήματος πέραν των υποχρεώσεων τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής.
Η αναλογία προπτυχιακών προς τον μέγιστο αριθμό
Μ.Φ. στο τμήμα Ιατρικής δεν υπερβαίνει το 3 προς 1. Η
αναλογία μεγίστου αριθμού Μ.Φ. προς τους διδάσκοντες
του τμήματος είναι περίπου 3 προς 1. Οι ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα ΠΜΣ από τη Συνέλευση του τμήματος μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
3. Διαδικασία επιλογής
Το ΠΜΣ/Ν διοργανώνει διαδικασία επιλογής κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ κατά το
εαρινό εξάμηνο. Οι νέοι Μ.Φ. επιλέγονται επί τη βάσει
των κατωτέρω κριτηρίων: 1) ο βαθμός του πτυχίου, 2) η
βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με
το ΠΜΣ/Ν, 3) η επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν
αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών,
4) η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,
5) η αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) η επαρκής
γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση
το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
και 7) η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη.
Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μ.Φ. στο Πρόγραμμα
γίνεται από Επιτροπή Επιλογής που αποτελείται από τουλάχιστον 5 μέλη, η οποία συγκροτείται από τη Συνέλευση
κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.
Οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
το Πρόγραμμα καλούνται σε συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά
πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές του
υποψηφίου ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και
τις ικανότητές του. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
αυτών μπορεί να είναι παρόντες και διδάσκοντες του
Προγράμματος που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Επιλογής, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν
ερωτήσεις στους υποψηφίους.
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων με βάση τη σειρά κατάταξης. Ένσταση κατά του
συγκεκριμένου πίνακα μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες
από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η
οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη,
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ κρίνεται τελεσίδικα
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής των Μ.Φ. αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Διαδικασία Εγγραφής - Αναστολής Φοίτησης
Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό
εξάμηνο. Οι εγγραφές των Μ.Φ. στο εφεξής ΠΜΣ/Ν διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Δεν είναι εφικτή η χορήγηση
αναστολής σπουδών κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα καθώς
το ΠΜΣ επιλέγει ΜΦ κάθε δύο έτη.
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα
αναμένεται να είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης στο
ΠΜΣ Νευροεπιστήμες.
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Άρθρο 4
Αναλυτικό Πρόγραμμα
1. Διάρθρωση Μαθημάτων - Χρονοδιάγραμμα
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νευροεπιστήμες ορίζεται σε τέσσερα (4)ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και
την απονομή του Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS), και συγκεκριμένα: (α) τουλάχιστον εξήντα (60)
ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα 30 ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις
(Rotations), και γ) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο
διαμορφώνεται ως εξής:
Τίτλος μαθήματος

Υποχρεωτικό ECTS
(Υ)
/ Επιλογής (Ε)

Α’ εξάμηνο
Κυτταρικές - Μοριακές Νευροεπιστήμες

Υ

8

Συστημικές Νευροεπιστήμες

Υ

8

Αρχές και Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συστήματος

Υ

5

Υπολογιστικά Θέματα Νευροφυσιολογίας

Ε

3

Αναπτυξιακή Νευροβιολογία

E

4

Στατιστική

Y

4

Ανάπτυξη Φαρμάκων

Ε

2

Σύνολο Α ΄εξαμήνου (τουλάχιστον)

30

Β’ εξάμηνο
Νευροχημεία / Νευροφαρμακολογία

Υ

6

Ψυχοφαρμακολογία

Ε

4

Νευροαναγεννητική Φαρμακολογία

Ε

3

Νευροψυχολογία: Θεωρία και
Εφαρμογές

Ε

4

Νευροβιολογία και Ψυχοφαρμακολογία της Ανταμοιβής, του Εθισμού και της Κατάθλιψης

Ε

6

Παθοφυσιολογία και Μοριακή
Βάση Νευρολογικών Νοσημάτων

Ε

5

Φυσιολογία του Υποθαλάμου Υποφυσιακού Άξονα

Ε

2

Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μνήμης
και Μάθησης

E

6

Σύνολο Β΄ εξαμήνου (τουλάχιστον)

30

Γ’ εξάμηνο
Εργαστηριακή Άσκηση

Υ

15
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Εργαστηριακή Άσκηση

Υ

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου

15
30

Δ’ εξάμηνο
Μεταπτυχιακή εργασία

Υ

30

Σύνολο Δ’ Εξαμήνου
30
Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων
και των εργαστηριακών ασκήσεων που ορίζονται από
το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα γίνεται με την τήρηση της
αλληλουχίας των εξαμήνων.
Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, οι Μ.Φ. θα πρέπει
να παρακολουθήσουν τη σειρά σεμιναρίων του Προγράμματος, καθώς και τα ειδικά σεμινάρια που προσφέρονται σε θέματα: βιοηθικής, αρχών δεοντολογίας στην
έρευνα και τη χρήση πειραματόζωων, και συγγραφής
εργασιών.
Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων,
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν
να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και
το πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία
όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με ταυτόχρονη
παρουσία των Μ.Φ. και των διδασκόντων (δια ζώσης).
2. Αναπλήρωση Μαθημάτων
Διαλέξεις που έχουν ακυρωθεί αναπληρώνονται με
ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα.
3. Παρακολούθηση και αναγνώριση μαθημάτων από
άλλα τμήματα
Ο Μ.Φ. μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) του ιδίου τμήματος ή άλλων τμημάτων με την έγκριση της Σ.Ε. Τα μεταπτυχιακά
μαθήματα θα αναγνωριστούν και η τελική βαθμολογία
θα συνεκτιμηθεί στον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας του
Μ.Φ. Τα προπτυχιακά μαθήματα θα συμπεριληφθούν στο
παράρτημα διπλώματος του Μ.Φ. αλλά δεν θα συνεκτιμηθούν στον τελικό μέσο όρο.
4. Καθορισμός και Διάρκεια εξεταστικών περιόδων
Οι εξεταστικοί περίοδοι για τα μαθήματα των δύο
πρώτων εξαμήνων του πρώτου έτους καθορίζονται με
απόφαση της Σ.Ε. του Προγράμματος.
5. Κανόνες εξετάσεων και Αξιολόγηση επιδόσεων Μ.Φ.
Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις ή/ και
παρουσίαση εργασιών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις
ο φοιτητής αξιολογείται από τον υπεύθυνο καθηγητή
βάσει της παρουσίας του, της θεωρητικής κατάρτισής
του και τις εργαστηριακές τεχνικές επιδόσεις του.
6. Επανεξέταση μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυχίας)
Σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα
να επανεξεταστεί άλλη μια φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. εξετάζεται, ύστερα από αίτησή
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων (ν. 4485/2017, αρθρ. 34, παρ. 6).
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7. Διπλωματική Εργασία
Ο φοιτητής επιλέγει το εργαστήριο στο οποίο θα εκπονήσει τη διπλωματική εργασία και τον επιβλέποντα.
Ο Μ.Φ. συμπληρώνει αίτηση έναρξης μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (ν. 4485/2017, αρθρ. 34, παρ. 4)
στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σύντομη περιγραφή του
ερευνητικού έργου, ημερομηνία έναρξης του έργου και
ο προτεινόμενος επιβλέποντας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τα μέλη της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία αξιολόγησης αφορά
στην παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο Μ.Φ. υποστηρίζει τη διπλωματική του εργασία
ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και τα μέλη
της επιτροπής βαθμολογούν με βάση την παρουσίαση,
των πρωτότυπων ευρημάτων της μελέτης και την ευχέρεια του να απαντήσει στα ερωτήματα που θα τεθούν.
Επίσης αξιολογείται η συγγραφική του ικανότητα. Η διπλωματική εργασία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Άρθρο 5
Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Βαθμολογία μαθημάτων / εργαστηρίων / εργασιών
και Βαθμολογική κλίμακα
Ο Μ.Φ. βαθμολογείται με την κλίμακα του 10 με βαθμό
προβιβάσιμο το 5.0.
2. Τρόπος υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο
της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με τον
συντελεστή βαρύτητας (ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα
από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).
3. Κανονική διάρκεια φοίτησης / Ανώτατη διάρκεια
φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την
απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Ο χρόνος της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης.
4. Υποχρέωση Παρακολούθησης μαθημάτων / ποσοστό παρουσιών
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με ποσοστό
παρουσιών 90%.
5. Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
Ο Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές
του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφόσον:
Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα και
εργαστηριακές ασκήσεις
Β. Εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία
Γ. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 120
Δ. Έχει ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών
του προγράμματος
Ε. Έχει βαθμό πτυχίου πάνω από 7.0
Η Σ.Ε. εξετάζει την πορεία του Μ.Φ. ανά εξάμηνο.
Άρθρο 6
Δικαιώματα Μ.Φ.
1. Υποτροφίες / τα δικαιολογητικά και η διαδικασία
χορήγησης υποτροφιών
α) Στη μνήμη της Καθηγήτριας Χριστίνας Σπυράκη,
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θεσπίστηκε βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρία 248/8.12.2006,
υποτροφία ύψους 600 € μηνιαίως για ένα έτος που απονέμεται σε Μ.Φ. του ΠΜΣ/Ν.
Δικαιούχοι:
A. για την υποτροφία 1ου έτους
1. Ο Μ.Φ. που έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά
το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών του σπουδών
B. για την υποτροφία 2ου έτους ο Μ.Φ. που
1. θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στα 2 έτη (επικύρωση από ΓΣ μέχρι 31 Οκτωβρίου)
2. θα έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι ΑΡΙΣΤΑ
3. θα συνεχίζει για διδακτορικό (έγκριση έναρξης διατριβής μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από την
ολοκλήρωση του ΔΜΣ)
4. δεν θα αμείβεται από άλλη πηγή.
β) Άλλες υποτροφίες
Άλλες υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή
άλλα αντικειμενικά κριτήρια εφόσον το εφεξής ΠΜΣ/Ν
έχει την οικονομική δυνατότητα.
2. Αναστολή φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών
Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος ο Μ.Φ.
δύναται να λάβει αναστολή φοίτησης για το τρίτο και/ή
τέταρτο εξάμηνο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του.
3. Παράταση σπουδών
Σε περίπτωση καθυστέρησης σπουδών δίδεται παράταση ενός επιπλέον έτους με απόφαση της Σ.Ε. και
της Συνέλευσης.
4. Διακοπή φοίτησης / Οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από το εφεξής ΠΜΣ/Ν Η ΣΕ μπορεί να διαγράψει
έναν Μ.Φ. στις εξής περιπτώσεις:
Όταν η επίδοσή του δεν είναι επαρκής ή η παρακολούθηση του προγράμματος είναι μη επαρκής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Ο
ΜΦ διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από
εισήγηση της ΣΕ.
Άρθρο 7
Διδάσκοντες
Η διδασκαλία των μαθημάτων από ενεργά ή μη μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, άρθρ. 36, παρ. 1-6.
Το Πρόγραμμα από την ίδρυσή του έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες,
η επιλογή των οποίων είναι αυστηρή και βασίζεται στο
βιογραφικό του κάθε υποψήφιου μέλους μέσω της έγκρισης της συμμετοχής τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος
και τη Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη
τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν στην θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του
Προγράμματος.
Οι εξωτερικοί συνεργάτες διδάσκουν εθελοντικά χωρίς αμοιβή διδασκαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 άρθρ. 36, παρ. 5.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση Προγράμματος
1. Αξιολόγηση μαθήματος
Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ/Ν αξιολογούνται από τους Μ.Φ. αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία και η
εξέταση του μαθήματος. Οι Μ.Φ. συμπληρώνουν, ανώνυ-
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μα, ερωτηματολόγια κατά τα πρότυπα της ΑΔΙΠ. Με τον
ίδιο τρόπο αξιολογούνται και οι εργαστηριακές ασκήσεις.
2. Αναλυτικός απολογισμός ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
Σύμφωνα με το ν. 4485/2017, αρθρ. 44, παρ. 2) με τη
λήξη της θητείας τις Σ.Ε. (κάθε 2 χρόνια) θα γίνεται επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του προγράμματος ΠΜΣ/Ν και θα κατατίθεται στο τμήμα Ιατρικής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 αρθρ. 44
παρ 3, το ΠΜΣ θα αξιολογηθεί από εξωτερική επιστημονική επιτροπή. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης
αυτής θα αξιοποιούνται από τη ΣΕ του Προγράμματος
προκειμένου με τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις να
βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του ΠΜΣ/Ν.
Άρθρο 9
Διάφορα
Το τελετουργικό αποφοίτησης
Η τελετή απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών γίνεται στις προγραμματισμένες τελετές απονομής Πτυχίων, Δ.Μ.Σ. και Διδακτορικών Διπλωμάτων
του Τμήματος τρεις φορές το έτος.
Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να είναι σύμφωνος
με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του /της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν
από την απονομή, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.
Παράρτημα Διπλώματος
Το Παράρτημα Διπλώματος θα περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως τίτλος ερευνητικής εργασίας,
αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανταπόκριση στην εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών
τεχνικών έρευνας και ερευνητική εργαστηριακή εργασία, ενδεχόμενη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+,
βαθμολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (κλίμακα του 10) και επικουρικό εκπαιδευτικό έργο.
Μη απονομή Διπλώματος
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Δεοντολογία
Οι Μ.Φ. οφείλουν να λειτουργούν με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα κατά την επιστημονική έρευνα. Η διάπραξη
παραπτώματος (misconduct) στην έρευνα είναι μια πάρα
πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορεί να καταστρέψει
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές αλλά και την καριέρα όλων
των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα και στην
Ακαδημία. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των
κανόνων περί άρτιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων
της έρευνας και αποτροπής της λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης και κλοπής δεδομένων. Η αντιμετώπιση παραπτώματος στην έρευνα θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες
που ακολουθούνται από τη Σχολή σχετικά με το πρόβλημα
αυτό από τη Σ.Ε. Αν διαπιστωθεί παράπτωμα η Σ.Ε. θα προωθεί την αντίστοιχη περίπτωση στην Συνέλευση ή στην
επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.
Τα πειραματικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στα
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πλαίσια του ΠΜΣ αποτελούν ευθύνη των υπευθύνων
των εργαστηρίων όπου πραγματοποιούνται και έχουν
προηγουμένως εγκριθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες επιτροπές δεοντολογίας (π.χ. επιτροπή ζωοκομείου,
επιτροπή νοσοκομείου, κλπ).
Κόστος Λειτουργίας
Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως: χορηγίες,
δωρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά προγράμματα,
αναπτυξιακά προγράμματα κ.λπ.
Γραμματειακή Υποστήριξη
Η γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος γίνεται από τη γραμματεία προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών.
Κατάλογος με συντομογραφίες
ECTS

European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)

(Α)ΤΕΙ

(Ανώτατα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΕ

Επιτροπή Επιλογής

ΜΦ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ/Ν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες»
ΣΕ
Συντονιστική Επιτροπή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 5909
(2)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Υπ’ αριθμ. 384η/8.3.2018 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973)
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περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.4.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.9.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν
10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013
(ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.8.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/
τ.Α΄/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18.2.2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23.2.016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23.2.2016.
4. Την υπ’ αριθμ. 17070/1.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 1.12.2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
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10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/4.9.2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1466/13.8.2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 254/21.11.2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8.8.2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 147/8.8.2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής
υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβώνλοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ.
3, υπ’ αριθμ. 164530/Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες
και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 383η/
15.2.2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με την εισήγηση της με ημερομηνία 9.2.2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της
Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτή
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διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 2/13.2.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
2.3.2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 3/6.3.2018
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (εφεξής
ΠΜΣ/ΜΒΝΑ) λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
2. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων
του Ανθρώπου».
3. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους
Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Επιστημών ΑΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί
κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς
ερευνητές (translational medical research). Το Π.Μ.Σ.
έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές
και βασίζεται στις ερευνητικές/τεχνολογικές προόδους
που σημειώνονται στις βιοϊατρικές επιστήμες και την
εφαρμογή τους στη κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης, στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των
ανθρωπίνων νοσημάτων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη
σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής
επιστήμης και έρευνας μέσα από την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών
τομέων και της συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.
4. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως. Ο
αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
2 φοιτητές ανά διδάσκοντα του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Ο μέγιστος
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αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών
φοιτητών και των διδασκόντων είναι 365/1039 (Φεβρουάριος 2018) και 365/119 (Φεβρουάριος 2018) αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Όργανα που αφορούν στη λειτουργία
του ΠMΣ/ΜΒΝΑ και αρμοδιότητές τους
1. H Συντονιστική Επιτροπή (ΣE)
Η ΣΕ του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απαρτίζεται από πέντε 5 μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. τα οποία εκλέγονται
από την Συνέλευση του Τμήματος. Η θητεία της είναι
διετής. H ΣE είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και
το συντονισμό της λειτουργίας τού Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΕ έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ που
έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Ως Πρόεδρος της ΣΕ ορίζεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και
σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής Διευθυντής.
2. O Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
O Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του
ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ για διετή θητεία. Ο Διευθυντής
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ανήκουν στην βαθμίδα
του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκαλεί
την ΣΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει
των εργασιών της, β) εισηγείται στην Συνέλευση για τα
θέματα της αρμοδιότητάς του και της ΣΕ για τα οποία
δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά
για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης και
της ΣE, δ) κατ’ εξουσιοδότηση της ΣE ή της Συνέλευσης
συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριμένων. Σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 άρθρο
31, παρ 8, ο Διευθυντής του ΠΜΣ δεν μπορεί να έχει
περισσότερες από δυο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν
δικαιούται αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής εκτελεί καθήκοντα
Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του
πρώτου και δεν δικαιούται αμοιβή για το έργο του στη
συγκεκριμένη θέση.
Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το
άρθρο 34, παρ 1 του ν. 4485/2017, κάτοχοι πτυχίου του
πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προερχόμενοι
από Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής) ή συναφών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας,
Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των ΜΦ του ΠΜΣ/
ΜΒΝΑ είναι η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). H ΕΕΜΦ ορίζεται από τη Συνέλευση του
τμήματος μετά από εισήγηση της ΣΕ και ιδανικά περιλαμβάνει τα μέλη της ΣΕ και 5-7 επιπρόσθετα μέλη
ΔΕΠ-διδάσκοντες του ΠΜΣ. Το έργο της ΕΕΜΦ μπορεί
να συνεπικουρηθεί από 2 εκπροσώπους των ΜΦ οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην επιλογή των
νέων ΜΦ.
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3. Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με συνεκτίμηση των εξής
κριτηρίων:
α) το γενικό βαθμό πτυχίου,
β) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που
είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ,
γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,
ε) τις συστατικές επιστολές,
στ) την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου
τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες (οι υποψήφιοι με επίπεδο C1 ή
C2 θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας),
ζ) την γενικότερη παρουσία τους κατά την προφορική
συνέντευξη.
Τα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση της αίτησης
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και εκπρόσωποι των ΜΦ δύνανται
να παρίστανται στις συνεντεύξεις. Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη,
θα καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης από τα μέλη της ΕΕΜΦ. H προφορική
συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού
ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση: α) του
κατά πόσον τα δικαιολογητικά αντανακλούν την γενική
κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) τυχόν ειδικών αναγκών
και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός
(ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λπ.).
4. Τα αποτελέσματα της επιλογής ανακοινώνονται
τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
σε όλους του υποψηφίους εντός μίας εβδομάδας από
την ημερομηνία της επιλογής. Καταρτίζεται Πίνακας με
τη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων και ενδεχομένως
των επιλαχόντων. Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής
μπορεί να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εγγράφως στην Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Οι ενστάσεις
εξετάζονται από την ΣΕ η οποία εισηγείται προς την Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση κρίνει τελεσίδικα
τις ενστάσεις και οριστικοποιεί τους Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν
να ενημερώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, την Γραμματεία του
ΠΜΣ εάν αποδέχονται ή όχι να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε
περίπτωση μη-αποδοχής, καλείται αντίστοιχος αριθμός
επιλαχόντων σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους.
Άρθρο 4
Αναλυτικό Πρόγραμμα
1. Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ξεκινούν
το χειμερινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος από την ΣΕ.
2. H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ είναι
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
3. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής καθώς και από προσκεκλημένους Καθηγητές ή
Ερευνητές Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
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που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο συντονιστής
του κάθε μαθήματος ορίζεται από την ΣΕ του ΠΜΣ και
είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος
διδασκαλίας, την επιλογή των διδασκόντων, την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, την διενέργεια των
εξετάσεων και την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας.
4. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ με την
ανάθεση συγγραφής άρθρων ανασκόπησης, την συχνή
παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων και την
συγγραφή ερευνητικής πρότασης. Στα μεταπτυχιακά
μαθήματα περιλαμβάνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο
(graduate lab) το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση
των ΜΦ σε ερευνητικά πρωτόκολλα και σε μια πρώτη
άμεση επαφή τους με το εργαστήριο και τους κανόνες
λειτουργίας του. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια
προσκεκλημένων ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια
σε θέματα σωστών πρακτικών παρουσίασης εργασιών,
δεοντολογίας, ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής
ερευνητικών προτάσεων.
5. Στον πρώτο χρόνο σπουδών για την απόκτηση ΔΜΣ,
η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που
ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από την ΣΕ. Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα
που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 μονάδες ECTS. Οι MΦ
μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα
άλλου ΠΜΣ μετά από έγκριση της ΣΕ, που είναι η μόνη
αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των
MΦ κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Οι εξετάσεις
στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται μετά την
ολοκλήρωση της διδασκαλίας και σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται η παρακολούθηση και η εξέταση
του μαθήματος. Κατά τη διάρθρωση των μαθημάτων θα
αξιοποιηθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η μορφή των
πολλαπλών αυτόνομων θεματικών ενοτήτων (modular
courses) έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάθεση ενός μαθήματος ή μιας ενότητας του μαθήματος σε προσκεκλημένο διδάσκοντα από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΠΕΑ ή
rotations).
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πραγματοποιούνται δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΕΑ
ή rotations) που αντιστοιχούν συνολικά σε 20 μονάδες
ECTS (10 μονάδες ECTS για κάθε άσκηση). Ο κατάλογος
των εργαστηρίων στα οποία οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν ΠΕΑ ή/και Διπλωματική Εργασία καταρτίζεται
από τη ΣΕ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι ΠΕΑ γίνονται σε
δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, υπό την επίβλεψη διδασκόντων του ΠMΣ. Κατά την διάρκεια της ΠΕΑ,
οι MΦ υποχρεούνται να εκτελέσουν μικρό ερευνητικό
πρόγραμμα συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της
ερευνητικής ομάδας. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές
βαθμολογείται από τους υπευθύνους. Ο καθορισμός
των ΠΕΑ θα γίνεται από την ΣΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις,
ταυτόχρονη ΠΕΑ δύο ή περισσοτέρων MΦ στο ίδιο εργαστήριο δεν επιτρέπεται, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμα
εργαστήρια. Την ευθύνη της ΠΕΑ μπορεί να έχουν μόνο
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διδάσκοντες του προγράμματος. Ενδεχομένως ο υπεύθυνος της ΠΕΑ μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του MΦ
σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη ή ειδικευμένο συνεργάτη της ερευνητικής του/της ομάδας, που υποχρεούται
να συνυπογράψει την τελική έκθεση που υποβάλλεται
στην γραμματεία του προγράμματος σε ειδικό έντυπο
μετά την λήξη της άσκησης. Τέλος, είναι δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό την καθοδήγηση μέλους ΔEΠ ή
ερευνητή, που βρίσκεται εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης,
εφ’ όσον υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα υπεύθυνης
παρακολούθησης της ΠΕΑ. Προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω επιλύονται από
τη ΣE.
7. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται, με απόφαση
της ΣΕ, ένας διδάσκων του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ (μέλος ΔΕΠ ή
Ερευνητής) ως επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από την ΣΕ τριμελής
επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και
δυο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο
του Προγράμματος. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (πρωτότυπη ερευνητική εργασία, επεξεργασία αποτελεσμάτων και συγγραφή διατριβής) διεξάγεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών και
αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS (30 μονάδες ECTS ανά
εξάμηνο). Ο κάθε ΜΦ υποστηρίζει την Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία του/της ενώπιον της τριμελούς
επιτροπής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου
σπουδών του ΜΦ, η Μεταπτυχιακή Διατριβή του/της
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής.
8. Πρόγραμμα μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων
καθώς και η κατανομή των αντίστοιχων μονάδων ECTS
διαμορφώνεται ως εξής:
Κωδικός
Μαθήματος

Ενδεικτικός Τίτλος
Μαθήματος

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
MBNA-103

Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα

9

MBNA-104

Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και
Λοιμώδη Νοσήματα

6

MBNA-108

Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία

6

MBNA-105 Νεοπλασματικά Νοσήματα

4

Εκπαίδευση στη συγγραφή
πρωτότυπων ερευνητικών
άρθρων, άρθρων ανασκόMBNA-109
πησης και ερευνητικών προτάσεων - Δεοντολογία και
Ασφάλεια Εργαστηρίου

2

MBNA-106 Νευροψυχιατρικά Νοσήματα

3

Σύνολο

30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
MBNA-107

Αναγεννητική Ιατρική και
Βλαστοκύτταρα

3

MBNA-101

Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία

5

MBNA-102

Βασική Εργαστηριακή Άσκηση

2

MBNA-110

1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ)

10

MNBA-111

2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ)

10

Σύνολο

30
Γ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA -112

Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας

30

Σύνολο

30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και Συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας

30

Σύνολο

30

Γενικό Σύνολο:
120
Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων,
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
ανά μάθημα, προσθήκη μαθημάτων καθώς και αντικατάσταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου
ΠΜΣ, εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό
περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες μπορεί
να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
9. Στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ οι διαλέξεις γίνονται δια ζώσης, με
ελάχιστες εξαιρέσεις διαλέξεων από συνεργαζόμενα
μέλη της αλλοδαπής οι οποίες γίνονται εξ αποστάσεως
(Skype). Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις είναι σύγχρονες
και δεν υπερβαίνουν το 1% των μαθημάτων στο σύνολό
τους. Η αναγκαιότητά τους κρίνεται από τον Συντονιστή
του μαθήματος με βάση το περιεχόμενο και τα εκπαιδευτικά κενά που θα καλυφθούν από τον διδάσκοντα.
Άρθρο 5
Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των MΦ
1. Οι MΦ που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι
πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης.
2. H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα
και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς
και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος,
αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπουδών των ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για την
ανανέωση της υποτροφίας, εφ’ όσον αυτή υπάρχει, μετά
την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό, ο/η MΦ
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 2 προχωρημένες
εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο
όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει
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το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 2 προχωρημένες εργαστηριακές/κλινικές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν
συμψηφίζονται). Η ΣΕ εισηγείται προς την Συνέλευση
του Τμήματος την διακοπή φοίτησης των ΜΦ οι οποίοι
απέτυχαν να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις.
3. O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές
του και του απονέμεται το MΔE εφ’ όσον:
α) συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις 2 ΠΕΑ με
βαθμό >7
γ) ολοκλήρωσε την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας
και συνέγραψε την μεταπτυχιακή του διατριβή η οποία
και εγκρίθηκε από τους βαθμολογητές με βαθμό >7
δ) Συμπλήρωσε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS.
4. Για την τελική βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνυπολογίζονται οι βαθμοί στα
μεταπτυχιακά μαθήματα, τις δυο ΠΕΑ και την Μεταπτυχιακή Διατριβή.
(40% ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας στα
μαθήματα, 40% η μεταπτυχιακή διατριβή και 20% οι
δυο ΠΕΑ)
5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Εργασίας θεωρημένο
από τον επιβλέποντα, κατατίθεται υποχρεωτικώς στην
Γραμματεία του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και στο οικείο Τμήμα (γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή) διαφορετικά θεωρείται
ότι ο/η MΦ δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές του/
της σπουδές.
Άρθρο 6
Δικαιώματα των MΦ
1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). H αναγνώριση του έργου τους γίνεται
με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το οικείο Τμήμα.
2. Σε μικρό αριθμό ΜΦ μπορεί να χορηγηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται από τα διαθέσιμα προς το σκοπό αυτό κονδύλια
στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Προς τούτο συνεκτιμώνται οι επιδόσεις
των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική τους εμπειρία, οι πιθανές δημοσιεύσεις τους και
η οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των ΜΦ που
θα λάβουν υποτροφία γίνεται από τη Σ.Ε. του Προγράμματος με επικύρωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
3. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, ενθαρρύνει
τους MΦ να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπουδών τους είτε από το Τμήμα Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Υποτροφία «Μαρία Μ.
Μανασάκη») είτε από διάφορα Ιδρύματα (IKY, Ωνάσειο
Ίδρυμα, Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κ.λπ.)
και ερευνητικά Iνστιτούτα (ITE, κ.λπ.) της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής (ΕΜΒΟ, FEBS κ.λπ.).
4. Οι MΦ οι οποίοι θα ζητήσουν αναβολή έναρξης ή
αναστολή σπουδών δεν δικαιούνται οικονομικής υποστήριξης.
5. Είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του
ΜΦ και σχετική απόφαση της Συνέλευσης (έπειτα από
εισήγηση της ΣΕ) και σε συμφωνία με τις διατάξεις του
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ν. 4485/2017, άρθρο 3, να εγκριθεί αναβολή της έναρξης
σπουδών ή αναστολή φοίτησης για φοιτητές που έχουν
ολοκληρώσει μέρος του Προγράμματος. Η αναστολή
της φοίτησης δεν δύναται να υπερβεί τα 2 συνεχόμενα
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Τα εξάμηνα αναστολής
της φοίτησης δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη
ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
6. Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως δικαιολογημένης καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου,
λόγοι υγείας κ.α.) οι ΜΦ δύνανται να αιτηθούν παράτασης σπουδών η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Άρθρο 7
Διδάσκοντες
1. Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ προέρχονται από
τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Τμήματος Ιατρικής
του Π.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 36, παρ. 1. Η Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από
εισήγηση της ΣΕ μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε
μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή νέων διδασκόντων του ΠΜΣ γίνεται με γνώμονα
τον εμπλουτισμό του ΠΜΣ σε νέα γνωστικά αντικείμενα
ή την ισχυροποίηση των υπαρχόντων με κριτήρια τα
ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου μέλους και την
συμβολή του στην έρευνα και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Οι προσκεκλημένοι διδάσκοντες δεν δικαιούνται αμοιβής, αποζημίωσης
ή άλλης οικονομικής απολαβής πλην των οδοιπορικών
τους.
2. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ
των ΑΕΙ διδάσκουν στο ΠΜΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον ν. 4009/2011 στην παρ. 8 του άρθρου 16.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση Προγράμματος
1. Εσωτερική αξιολόγηση
Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους ΜΦ με συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων αξιολόγησης μετά την
ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αξιολογούνται: η ποιότητα των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, το διδακτικό υλικό και ο τρόπος εξέτασης. Οι φόρμες αξιολόγησης είναι
ανώνυμες και παραδίδονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ/
ΜΒΝΑ από τους ΜΦ. Στο τέλος κάθε έτους η ΣΕ εκτιμά
τις φόρμες αξιολόγησης και προβαίνει σε διορθωτικές
κινήσεις με στόχο τη βελτίωση του προγράμματος. Τα
συμπεράσματα των ετήσιων αξιολογήσεων αναλύονται
κατά την εξωτερική αξιολόγηση.
2. Απολογισμός ΠΜΣ/ΜΒΝΑ
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα Ιατρικής.
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3. Εξωτερική αξιολόγηση
Το πρόγραμμα θα αξιολογείται ανά πενταετία από την
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα
με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017. Τα κριτήρια βάσει των
οποίων θα αξιολογείται το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ είναι τα ακόλουθα:
α) Η ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών
• Ο αριθμός των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που
προσελκύει η προκήρυξη του προγράμματος
• Το ποσοστό των ΜΦ που καταφέρνει να πάρει μάστερ
στην κανονική διάρκεια σπουδών
• Το ποσοστό των ΜΦ που εγκαταλείπουν τις σπουδές
• Η μέση διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ
• Η εξωστρέφεια του προγράμματος (διεθνής αναγνωρισιμότητα / προσανατολισμός / προσέλκυση φοιτητών
από το εξωτερικό
• Η ποιότητα του προγράμματος σπουδών
• Εσωτερικές αξιολογήσεις διδασκόντων από τους
φοιτητές
• Η ικανοποίηση ενός ελαχίστου συνόλου προϋποθέσεων / απαιτήσεων για το διδακτικό προσωπικό και τα
προσόντα του και για τις υλικοτεχνικές υποδομές
• Τυχόν χορηγίες, δωρεές που προσέλκυσε το πρόγραμμα
β) Η διασύνδεση με την έρευνα
• Ο αριθμός δημοσιεύσεων των μελών του προγράμματος στις οποίες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές
ως συγγραφείς
• Ο αριθμός ερευνητικών χρηματοδοτήσεων των μελών ΔΕΠ
γ) Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας
• Η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του απονεμόμενου
τίτλου στους απόφοιτους στην αγορά εργασίας
• Το ποσοστό των αποφοίτων που είναι άνεργοι 18
μήνες μετά την απόκτηση του μάστερ
• Αν υπάρχει διασύνδεση του ΠΜΣ με επιχειρηματικούς
φορείς / με τη βιομηχανία / με την αγορά εργασίας
• Το ποσοστό των μεταπτυχιακών εργασιών που γίνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους /
ιδιωτικούς / βιομηχανικούς κλπ) / αν υπάρχει πρακτική
άσκηση σε τέτοιους φορείς
δ) Η ικανοποίηση του τελικού χρήστη
• Η ικανοποίηση των φοιτητών και των αποφοίτων από
το ΠΜΣ
• Τα ποσοστά συμμετοχής / παρακολούθησης των
δραστηριοτήτων του ΠΜΣ
Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες Ιδρυμάτων της
Ελλάδας ή του εξωτερικού σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Η ΣΕ του Προγράμματος προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις
ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης.
Άρθρο 9
Διάφορα
1. Η αποφοίτηση των ΜΦ του ΠΜΣ γίνεται σε ειδική
τελετή κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο
Κοσμήτορας της Σχολής παραδίδει στους ΜΦ τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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2. Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του / της
Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Δίπλωμα συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με το
άρθρο 15 του ν. 3374/2005.
3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε ΜΦ του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το ν. 3328/2005.
4. Πειθαρχικά παραπτώματα όπως προσκόμιση πλαστών στοιχείων και δικαιολογητικών, κλοπή θεμάτων ή
αντιγραφή στις εξετάσεις, παραποίηση εργαστηριακών
δεδομένων ή λογοκλοπή ενδέχεται να οδηγήσουν σε
διαγραφή του/της ΜΦ από το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έπειτα από
εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.
5. Η υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» συνίσταται στα εξής:
(α) το εκπαιδευτικό τμήμα των κτηρίων του Τμήματος
Ιατρικής με τα παραρτήματά του, ήτοι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με
οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια
(β) εργαστήρια συνεργαζόμενων μελών του προγράμματος
(γ) το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών.
6. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από:
α) τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Κρήτης
β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
γ) ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας
δ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισμών,
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή
7. Κατάλογος με συντομογραφίες.
ECTS

European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)

(Α)ΤΕΙ

(Ανώτατα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΕΜΦ

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ().

ΜΦ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

ΠΕΑ

Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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ΠΜΣ/ΜΒΝΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου»
ΣΕ
Συντονιστική Επιτροπή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 5908
(3)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων»
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Υπ’ αριθμ. 384η/8.3.2018 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.4.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.9.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν
10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013
(ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.8.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/
τ.Α΄/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18.2.2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23.2.2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23.2.2016.
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4. Την υπ’ αριθμ. 17070/1.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 1.12.2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/4.9.2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1466/13.8.2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21.11.2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8.8.2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 147/8.8.2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
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Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως
το εδ. 3, υπ’ αριθμ. 164530/Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
υπ’ αριθμ. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
υπ’ αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 383η/
15.2.2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με την εισήγηση της με ημερομηνία 9.2.2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Μονοτμηματικής
Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτή διαβιβάζεται δια
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
(συνεδρίαση με αριθμ. 2/13.2.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
2.3.2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το απόσπασμα
πρακτικών της με αριθμ. 3/6.3.2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικά
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη
Λοιμώξεων» (εφεξής ΠΜΣ/ΕΜΒ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄). Το ΠΜΣ/ΕΜΒ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και
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Πρόληψη Λοιμώξεων» (MSc in Vaccines and Infection
Prevention).
Αντικείμενο - Σκοπός: Σκοπός του ΠΜΣ/ΕΜΒείναι η
προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο
της πρόληψης των λοιμώξεων και των εμβολιασμών σε
παιδιά και εφήβους. Οι θεματικές ενότητες του ΠΜΣ/ΕΜΒ
καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη από τις βασικές
αρχές της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων και τη
στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών, ως την
πρακτική εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και
των μέτρων πρόληψης και τα σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και
των λοιμώξεων.
Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος εμπίπτει
στην Παιδιατρική, αλλά περιλαμβάνει και πεδία Λοιμωξιολογίας, Ανοσολογίας, Βιοπαθολογίας και Ιολογίας, Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και Δημόσιας Υγείας. Το ΠΜΣ/
ΕΜΒ απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας (κυρίως παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές,
επισκέπτριες υγείας και μαίες), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Η δομή και η λειτουργία
είναι σχεδιασμένες με τρόπο φιλικό για εργαζόμενους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (κατάλληλες ημέρες και ώρες
διδασκαλίας, χρήση τεχνολογίας για συμμετοχή από
απόσταση).
Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή. Η Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή (αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, εργαστήρια με αντίστοιχο
εξοπλισμό, βιβλιοθήκη) για τη λειτουργία του ΠΜΣ/ΕΜΒ,
είτε η διδασκαλία λαμβάνει χώρα στους χώρους της είτε
περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων για
διδασκαλία από απόσταση.
Μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα: O μέγιστος αριθμός ΜΦ στο ΠΜΣ/ΕΜΒ ανά
διδάσκοντα δεν θα υπερβαίνει το 2 προς 1. Ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών
και των διδασκόντων είναι 0,3 και 2,69 αντίστοιχα. Οι
ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα ΠΜΣ
από τη Συνέλευση του τμήματος μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
Άρθρο 2
Όργανα ΠΜΣ/ΕΜΒ και αρμοδιότητες τους
Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες α) συγκαλεί τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και
την Ολομέλεια του ΠΜΣ/ΕΜΒ, είναι υπεύθυνος για την
ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους,
β) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος γ) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης και της ΣΕ και δ) κατ’ εξουσιοδότηση της ΣΕ ή της
Συνέλευσης συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών, σε περίπτωση κωλύματος του
Διευθυντή, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Διευθυντή
Σπουδών. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Σπουδών ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής και η
θητεία τους καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τουλάχι-
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στον 5 μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ/ΕΜΒ και τις εισηγήσεις στη Συνέλευση
σχετικά με το ΠΜΣ/ΕΜΒ.
Η Ολομέλεια του ΠΜΣ/ΕΜΒ αποτελείται από το σύνολο
των διδασκόντων του ΠΜΣ/ΕΜΒ ανεξαρτήτως Τμήματος
ή Πανεπιστημίου προέλευσης. Συνέρχεται μετά από απόφαση της ΣΕ και μπορεί να εκφέρει γνώμη για θέματα
που αφορούν το Πρόγραμμα. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται υπόψη στις συνεδριάσεις της ΣΕ.
Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ)
Επιλογή Φοιτητών. Στο ΠΜΣ/ΕΜΒ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή κάτοχοι
ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα
Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και απόφοιτοι άλλων
τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, όπως Τμημάτων Οδοντιατρικής και/ή Κτηνιατρικής (β) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
προερχόμενοι από τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Δημόσιας
και Κοινοτικής Υγείας, Μαιευτικής και άλλων συναφών
αντικειμένων.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π. καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν
αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την
προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο
34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.
Αριθμός Εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο στους 15 φοιτητές ανά έτος.
Προϋποθέσεις εγγραφής. Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν
έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά
πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους
στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος κάθε έτους).
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των φοιτητών είναι η
Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν
εισήγησης της ΣΕ και βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα
τουλάχιστον 3 από τα μέλη της.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας είναι:
1) αίτηση συμμετοχής, 2) αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων
και Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους ΑΕΙ του Εξωτερικού, 3) Πιστοποιητικό Σπουδών με
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, 4) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της
υποψηφίας, 5) Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2 και 6) Συστατικές Επιστολές
Διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν τα α) βαθμό πτυχίου, β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το
αντικείμενο του ΠΜΣ/ΕΜΒ, γ) επίδοση στη Διπλωματική
εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο
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σπουδών) γ) ερευνητική και σχετική επαγγελματική
δραστηριότητα, δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών,
ε) επαρκή γνώση της Αγγλικής είτε με κατοχή αναγνωρισμένου διπλώματος επιπέδου τουλάχιστον Β2 με βάση
το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες,
είτε κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης αγγλικών που
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και ε) αποτελέσματα συνέντευξης η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου
του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται με
τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην
προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και
τυχόν επιλαχόντων βάσει σειράς κατάταξης.
Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα μπορεί να
γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της ΣΕ του
ΠΜΣ/ΕΜΒ κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του
Τμήματος η οποία επικυρώνει και τους τελικούς πίνακες
επιτυχόντων και επιλαχόντων.
Σε περίπτωση που υποψήφιος, αν και έχει επιλεγεί,
δεν εγγράφεται στο ΠΜΣ/ΕΜΒ, η θέση του καλύπτεται
από τους τυχόν επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος, ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ
μόνο μέχρι την πρώτη μέρα των μαθημάτων και σε διαφορετική περίπτωση η θέση μένει κενή.
Διαδικασία εγγραφής - αναστολή φοίτησης. Οι εγγραφές των ΜΦ στο ΠΜΣ/ΕΜΒ διεξάγονται το Σεπτέμβρη.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους
αναστολή της φοίτησης. Η αναστολή χορηγείται μετά
από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης και
δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Άρθρο 4
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Διάρθρωση προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα
Χρονική διάρκεια σπουδών. Προσδιορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο
περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων,φροντιστηρίων και πρακτική άσκηση και το τρίτο
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρουσίαση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Πρόγραμμα σπουδών - Γενικά. Η διδασκαλία γίνεται
στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση μέρους των μαθημάτων μπορεί να προσφέρεται
και ηλεκτρονικά, μετά από εισήγηση των υπευθύνων
των μαθημάτων και της ΣΕ του ΠΜΣ/ΕΜΒ και τη σχετική
απόφαση της Συνέλευσης.
Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ/ΕΜΒ απαιτούνται 6
υποχρεωτικά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο και 6
υποχρεωτικά μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο, συνολικά
12 μαθήματα. Τα μαθήματα - το περιεχόμενο των οποίων
παρουσιάζεται παρακάτω- περιλαμβάνουν διαλέξεις,
φροντιστήρια, εικονικά εργαστήρια και εκπόνηση και
παρουσίαση μικρών εργασιών.

20444

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η ΣΕ του ΠΜΣ/ΕΜΒ μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση για την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών,
εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη βελτίωσή του.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου
εξαμήνου είναι προφορικές (παρουσίαση εργασίας) και
γραπτές. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου και σε ειδική
επί τούτου συνεδρία γίνεται συζήτηση για την ανάληψη
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Δυνατότητα μαθημάτων εξ αποστάσεως. Υπάρχει η
κατάλληλη υποδομή και εμπειρία για να αξιοποιηθεί η
δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον
υπάρξει ενδιαφέρον και αφού η ΣΕ του ΠΜΣ/ΕΜΒ καταθέσει στη Συνέλευση σχετική εισήγηση. Οι ώρες διδασκαλίας που δύνανται να προσφέρονται με χρήση μέσων
εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνει το 35%
του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος.
Το ΠΜΣ/ΕΜΒ προβλέπεται να δώσει έμφαση στη δυνατότητα αυτή καθώς απευθύνεται και σε εργαζόμενους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και στοχεύει στην προσέλκυση
φοιτητών από το εξωτερικό. Θα χρησιμοποιηθούν οι
κατάλληλες διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικής αποθήκευσης και κοινής χρήσης και επεξεργασίας αρχείων
και οργάνωσης συναντήσεων.
Πρόγραμμα σπουδών - Αναλυτικά
Προσφερόμενα μαθήματα: Όλα τα μαθήματα είναι
υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε 5 ECTS το καθένα.
ΕΜΒ-101. Εμβόλια και Πρόληψη: Εισαγωγή και Μεθοδολογία. Βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής. Μεθοδολογία της αναζήτησης της βιβλιογραφίας
και της χρήσης του διαδικτύου, της διεξαγωγής και του
ηθικού πλαισίου της έρευνας, και της προφορικής και
γραπτής παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
ΕΜΒ-102. Εμβολιαστικά Προγράμματα. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και άλλα Προγράμματα. Εμβολιαστικό πρόγραμμα ενηλίκων. Νέα εμβόλια. Εμβόλια για
παλιά και νέα ή επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα.
Δελτία εμβολιασμών, ηλεκτρονικό βιβλιάριο.
ΕΜΒ-103. Πρόληψη Λοιμώξεων: Αρχές. Βασικές αρχές
μετάδοσης λοιμώξεων. Προφύλαξη, γενικά και ειδικά
μέτρα. Πρόληψη πριν και μετά την έκθεση. Λοιμώξεις
στην κοινότητα, νοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψη.
Ασφάλεια αίματος και παραγώγων αίματος.
ΕΜΒ-104. Λοιμώξεις και Εμβόλια. Λοιμώξεις που προλαμβάνονται με τα υπάρχοντα εμβόλια. Επίδραση των
εμβολίων στην επιδημιολογία των λοιμώξεων. Εμβόλια
για πρόληψη μη λοιμωδών νοσημάτων. Εμβόλια του μέλλοντος. Συνήθεις παρανοήσεις και στερεοτυπίες.
ΕΜΒ-105. Τα Εμβόλια στην Πράξη. Εμβολιασμοί σε
έκτακτες περιπτώσεις. Αναπλήρωση χαμένων δόσεων.
Συντήρηση εμβολίων. Αντενδείξεις και παρενέργειες.
Συντονισμός ομάδων και υπηρεσιών. Εκπαίδευση του
κοινού. Πρακτικές δεξιότητες και τεχνικές εμβολιασμών.
ΕΜΒ-106. Πρόληψη Λοιμώξεων: Πράξη. Υγιεινή και
χειρισμός κρουσμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Εκπαίδευση εργαζομένων. Ενημέρωση οικογένειας και υγειονομικών υπηρεσιών. Μέτρα για τους Υγειονομικούς.
Πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στην έγκυο, σε ταξιδιώτες, και σε δράσεις αναψυχής.
ΕΜΒ-201. Πρόληψη και Εμβόλια σε Ειδικές Ομάδες.
Εμβόλια σε νεογνά, εγκύους, ανοσοκατασταλμένους.
Εμβόλια σε χρόνιους ασθενείς, ομάδες υψηλού κινδύ-
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νου, κοινότητες υψηλού συγχρωτισμού, υγειονομικούς
και ταξιδιώτες. ΕΜΒ-202. Φυσιολογία και Ανοσολογία
Λοιμώξεων και Εμβολίων. Πώς λειτουργούν τα εμβόλια:
αρχές ανοσολογίας. Εμβόλια από ζώντες οργανισμούς,
αδρανοποιημένα, συζευγμένα. Ανοσιακή μνήμη, ανοσιακή «καταπόνηση». Ανοσολογική βάση ανεπιθύμητων
ενεργειών.
ΕΜΒ-203. Κοινωνία και Εμβόλια. Η προσέγγιση της
διστακτικής οικογένειας. Αντιρρήσεις και κριτική. Διδάγματα από την ιστορία επιδημιών και πανδημιών.
Επιχειρήματα υπέρ και κατά των εμβολίων. Η έννοια της
ανοσίας της αγέλης. Ηθικά ζητήματα για τον υγειονομικό
και τους ασθενείς. Συστάσεις Επιστημονικών Εταιρειών.
Νομοθεσία. Οργάνωση δικτύου εμβολιασμών.
ΕΜΒ-204. Πρόληψη και Εμβόλια σε Ειδικές Καταστάσεις. Πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων σε έκτακτες
καταστάσεις, μετακινήσεις πληθυσμών, συνωστισμό,
αναστατώσεις και πολέμους. Εμβολιασμοί σε επιδημίες.
Ζητήματα ανεπάρκειας εμβολίων και φαρμάκων.
ΕΜΒ-205. Φαρμακολογία, Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα Εμβολίων. Μελέτες αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας, επιτήρηση ασφάλειας μετά την εφαρμογή
του εμβολίου. Αντενδείξεις εμβολίων: απόλυτες και σχετικές. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Έκδοχα εμβολίων.
ΕΜΒ-206. Κοινωνία και Πρόληψη Λοιμώξεων. Επικοινωνιακά μέσα και ενημέρωση για πρόληψη λοιμώξεων.
Επαγρύπνηση μέσω Διαδικτύου. Ηθικά και νομικά ζητήματα και κριτική των μέτρων πρόληψης. Σκόπιμη χρήση
παθογόνων κατά της υγείας. Νομοθεσία στην Ελλάδα και
σε άλλες χώρες. Ηθικά ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων,
απομόνωσης και περιορισμού μετακίνησης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
ΕΜΒ-301. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών του
ΠΜΣ/ΕΜΒ για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, εφόσον απαιτείται εργαστηριακή υποδομή, θα
διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ
που συμμετέχουν στο ΠΜΣ/ΕΜΒ και των συνεργαζόμενων επιστημόνων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ της Ελλάδας ή
και του εξωτερικού.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος

Υποχρεωτικό ECTS
Α’ εξάμηνο

ΕΜΒ-101 Πρόληψη και Εμβόλια:
Εισαγωγή και Μεθοδολογία

Υ

5

ΕΜΒ-102 Εμβολιαστικά
γράμματα

Προ-

Υ

5

ΕΜΒ-103 Πρόληψη Λοιμώξεων:
Αρχές

Υ

5

ΕΜΒ-104 Λοιμώξεις και Εμβόλια

Υ

5

ΕΜΒ-105 Τα Εμβόλια στην Πράξη

Υ

5

ΕΜΒ-106 Πρόληψη Λοιμώξεων:
Πράξη

Υ

5

Σύνολο 30
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Β’ εξάμηνο
ΕΜΒ-201 Πρόληψη και Εμβόλια
σε Ειδικές Ομάδες

Υ

5

ΕΜΒ-202 Φυσιολογία και Ανοσολογία Λοιμώξεων και
Εμβολίων

Υ

5

ΕΜΒ-203 Κοινωνία και Εμβόλια

Υ

5

ΕΜΒ-204 Πρόληψη και Εμβόλια
σε Ειδικές Καταστάσεις

Υ

5

ΕΜΒ-205 Φαρμακολογία, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα Εμβολίων

Υ

5

ΕΜΒ-206 Κοινωνία και Πρόληψη
Λοιμώξεων

Υ

5

Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο
Υ
30
ΕΜΒ-301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (έρευνα, συγγραφή
και παρουσίαση αποτελεσμάτων) ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εκπόνησή της γίνεται στο γ’ εξάμηνο
σπουδών και δύναται να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό
εξάμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι,
η ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση αυτής
της προθεσμίας. Η εργασία αυτή μπορεί να έχει θέμα
θεωρητικό, επιδημιολογικό, κλινικό ή εργαστηριακό, σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα για την επιλογή του θέματος και την παρακολούθηση της πορείας της έρευνας.
Ο επιβλέπων είναι μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ/
ΕΜΒ και ορίζεται από την ΣΕ.
H αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από
Τριμελή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δυο άλλα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’ ή Β’ ή Γ’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής αυτής πρέπει να
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος και ορίζονται
από την ΣΕ.
Η βαθμολογία της εργασίας δίδεται μετά από την
παρουσίαση και υποστήριξή της σε ανοικτή συνεδρία
ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ανάτυπα
της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να δίνονται στα μέλη
της εξεταστικής επιτροπής μία εβδομάδα πριν από την
παρουσίαση.. Στην περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης και παρουσίασης της εργασίας, ο φοιτητής μπορεί
να αξιολογηθεί με την ίδια διαδικασία στο επόμενο εξάμηνο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση
περί τις 15.000 λέξεις, μπορεί να είναι στην Ελληνική ή
την Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει τίτλο, περίληψη
και λέξεις-κλειδιά τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Μετά την επιτυχή υποστήριξή τους, οι
διπλωματικές εργασίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Η μεταπτυχιακή εργασία στην τελική της μορφή υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα. Αναλυτικά:
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α) ένα αντίτυπο υποβάλλεται στη ΣΕ του ΠΜΣ/ΕΜΒ,
β) ένα αντίτυπο με ένα CD με την εργασία σε ενιαίο αρχείο κειμένου ή pdf υποβάλλεται στη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικής γ) ένα αντίτυπο με ένα CD με την εργασία σε
ενιαίο αρχείο κειμένου ή pdf υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα των προπτυχιακών σπουδών (κλίμακα 1-10).
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο
της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με τον
συντελεστή βαρύτητας (ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα
από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).
Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ γίνεται με βαθμολογική κλίμακα η οποία έχει ως εξής:
- Άριστα: από 8,50 έως 10
- Λίαν Καλώς: από 6,50 εως 8,49
- Καλώς: από 5 έως 6,49
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στις εξετάσεις σε
μάθημα, οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με
ίδιο ή συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα αντικείμενο. Η
επιτροπή επανεξέτασης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή αυτή αποκλείεται
ο διδάσκων του μαθήματος. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας η ΣΕ εισηγείται προς τη Συνέλευση τη συνέχιση
ή μη των σπουδών τους.
Προϋποθέσεις για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε
επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΔΜΣ εφ’
όσον:
Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα
(συνολικά 12 μαθήματα)
Β. Εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία
Γ. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 90
Δ. Έχει ολοκληρώσει τα τρία εξάμηνα σπουδών του
προγράμματος
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Άρθρο 5
Αξιολόγηση Προγράμματος
Αξιολόγηση. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση του προγράμματος του εξαμήνου (μαθημάτων και διδασκόντων) από τους φοιτητές με ερωτηματολόγιο και συζήτηση με επιτροπή διδασκόντων
που ορίζεται από τη ΣΕ.
Αναλυτικός απολογισμός ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη
του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
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του ΠΜΣ/ΕΜΒ με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου
σπουδών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.
Άρθρο 6
Διδάσκοντες - Σύμβουλος Καθηγητής
Διδάσκοντες. Διδάσκοντες στο ΠΜΣ/ΕΜΒ είναι μέλη
ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα από την Ιατρική
Σχολή ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και
άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Επίσης διδάσκουν, ως συνεργάτες επιστήμονες, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία και γνώση στο
αντικείμενο του Προγράμματος και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-6 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α).
Σύμβουλος Καθηγητής. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ/ΕΜΒ, ένας σύμβουλοςκαθηγητής μέσα από το σύνολο των διδασκόντων στο
πρόγραμμα. Ο σύμβουλος καθηγητής παρακολουθεί την
πορεία του φοιτητή, συμβουλεύει το φοιτητή σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται
σε ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο φοιτητή.
Ο ορισμός του συμβούλου - καθηγητή γίνεται μετά την
εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ/ΕΜΒ.
Άρθρο 7
Διάφορα
Υποτροφίες. Το ΠΜΣ/ΕΜΒ δύναται, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του προγράμματος, να προσφέρει
μια υποτροφία κάθε χρόνο σε ένα φοιτητή. Η δυνατότητα παροχής υποτροφίας εξετάζεται και ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα κριτήρια
παροχής είναι κοινωνικά (διαμονή μακριά από τον τόπο
διεξαγωγής του ΠΜΣ/ΕΜΒ) και ακαδημαϊκά (σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση για ένταξη στο ΠΜΣ/ΕΜΒ ή
βαθμολογία μαθημάτων).
Προσβασιμότητα σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή αναπηρία. Το ΠΜΣ/ΕΜΒ διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΜΦ με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία.
Τύπος παραρτήματος διπλώματος βάσει του
ν. 3374/2005. Αυτός προσδιορίζεται από τα αρμόδια
όργανα του Ιδρύματος και εκδίδεται υποχρεωτικά στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Δεοντολογία της έρευνας. Για τη διεξαγωγή έρευνας
σε διάφορους φορείς απαιτείται η έγγραφη έγκριση του
φορέα και κατά περίπτωση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.
Γραμματειακή υποστήριξη. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, γίνεται από τη Γραμματεία των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής.
Κόστος λειτουργίας. Δεν προβλέπονται δίδακτρα για
τους φοιτητές. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του
ΠΜΣ/ΕΜΒ καλύπτεται από χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν.
Άλλα θέματα. Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν
και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα
ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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Κατάλογος με συντομογραφίες.
ECTS

European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)

ΑΤΕΙ

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε.ΔΙ.Π

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Ε.Π

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

ΜΦ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ/ΕΜΒ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων»
ΣΕ

Συντονιστική Επιτροπή

ΤΕΙ
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 5907
(4)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα
με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Υπ’ αριθμ. 384η/8.3.2018 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.4.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
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πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.9.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν
10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013
(ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.8.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/
τ.Α΄/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18.2.2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23.2.2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23.2.2016.
4. Την υπ’ αριθμ. 17070/1.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 1.12.2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
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ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/4.9.2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1466/13.8.2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 254/21.11.2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/8.8.2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 147/8.8.2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’
αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3,
υπ’ αριθμ. 164530/Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), υπ’
αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 383η/
15.2.2018 με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄) και σύμφωνα με την εισήγηση της με ημερομηνία 9.2.2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της
Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτή
διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 2/13.2.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
2.3.2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 3/6.3.2018
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
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του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικά
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αιματολογία-Ογκολογία
Παιδιών και Εφήβων» (εφεξής ΠΜΣ/ΑΟΠ) σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄). Το ΠΜΣ/
ΑΟΠ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
«Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» (MSc in
Hematology-Oncology of Childhood and Αdolescence).
Αντικείμενο - Σκοπός: Σκοπός του ΠΜΣ/ΑΟΠ είναι η
εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της επιστημονικής
διδασκαλίας και έρευνας για την προαγωγή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα έγκαιρης
διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολιστικής
προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και καρκίνου
στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21
ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν
θεωρία και πράξη α) έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής
διάγνωσης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των
σημείων και συμπτωμάτων που θέτουν την υποψία για
αιματολογικό ή νεοπλασματικό νόσημα, β) πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων
με σύγχρονα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία, χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των άμεσων επιπλοκών της θεραπείας
γ) πρόληψη, προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική
της οικογένειας δ) την παρακολούθηση των απώτερων
επιπλοκών μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας
έγκαιρα θέματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης.
Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ/ΑΟΠ εμπίπτει στην
Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων αλλά περιλαμβάνει πεδία ανοσολογίας, λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, πρώιμων και απώτερων επιπλοκών
όπως καρδιοαναπνευστικές, ενδοκρινολογικές και γονιμότητας, πεδία επίσης επιδημιολογίας, προληπτικής
ιατρικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Το ΠΜΣ/ΑΟΠ απευθύνεται σε επιστήμονες-επαγγελματίες Υγείας (παιδίατρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και συναφή πεδία
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επιστημών υγείας), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Η δομή και η λειτουργία είναι σχεδιασμένες με τρόπο φιλικό για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές
(κατάλληλες ημέρες και ώρες διδασκαλίας, χρήση τεχνολογίας).
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα στο ΠΜΣ/ΑΟΠ δεν θα υπερβαίνει το 2 προς 1
εφόσον καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των προσφερόμενων θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η αναλογία
προπτυχιακών προς τον μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών
φοιτητών στο Τμήμα Ιατρικής δεν υπερβαίνει το 3 προς 1
(1039/365).
Η αναλογία μεγίστου αριθμού ΜΦ προς τους διδάσκοντες του Τμήματος Ιατρικής είναι περίπου 3 προς 1
(365/119) Οι ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα ΠΜΣ από τη Συνέλευση του τμήματος μέχρι και
τον Φεβρουάριο του 2018.
Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή. Η Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή (αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, εργαστήρια με αντίστοιχο
εξοπλισμό, βιβλιοθήκη) για τη λειτουργία του ΠΜΣ/ΑΟΠ,
είτε η διδασκαλία λαμβάνει χώρα στους χώρους της είτε
περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.
Άρθρο 2
Όργανα του ΠΜΣ/ΑΟΠ και οι αρμοδιότητες τους
Ο Διευθυντής Σπουδών είναι μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής (ΣΕ), προεδρεύει της ΣΕ και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες α) συγκαλεί τη ΣΕ και την Ολομέλεια
του ΠΜΣ/ΑΟΠ, είναι υπεύθυνος για την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, β) εισηγείται
στη Συνέλευση, γ) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή
των αποφάσεων της Συνέλευσης και της ΣΕ και δ) κατ’
εξουσιοδότηση της ΣΕ ή της Συνέλευσης συγκροτεί
επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών,
σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή, έχει τις ίδιες
αρμοδιότητες με το Διευθυντή Σπουδών. Ο Διευθυντής
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών ορίζονται από
τη Συνέλευση της Σχολής και η θητεία τους είναι διετής
όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τουλάχιστον 5 μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη από τη Συνέλευση
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό
λειτουργίας του Προγράμματος και τις εισηγήσεις προς
τη Συνέλευση σχετικά με το Πρόγραμμα.
Η Ολομέλεια του ΠΜΣ/ΑΟΠ αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος ανεξαρτήτως
Τμήματος ή Πανεπιστημίου προέλευσης. Συνέρχεται
μετά από απόφαση της ΣΕ και μπορεί να εκφέρει γνώμη
για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα. Οι αποφάσεις
της Ολομέλειας λαμβάνονται υπόψη στις συνεδριάσεις
της ΣΕ.
Η Επιτροπή Επιλογής νέων ΜΦ ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της ΣΕ και
μπορεί να είναι ευρύτερη της ΣΕ.
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Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Στο ΠΜΣ/ΑΟΠ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών
Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Υγείας)
της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
στους 20 φοιτητές ανά έτος. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π
καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι, κατόπιν αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας
κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34, παρ 8 του ν. 4485/2017.
Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου
Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού. Αίτηση μπορούν να
υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει
τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις
ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα
(Σεπτέμβριος κάθε έτους).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας είναι:
1) αίτηση συμμετοχής, 2) αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων
και Πιστοποιητικό Ισοτιμίας για πτυχιούχους ΑΕΙ του Εξωτερικού, 3) Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, 4) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική
δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας, 5) Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας και 6) Συστατικές Επιστολές.
Κριτήρια και η διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι
επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν α) βαθμό
πτυχίου, β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα
σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ/ΑΟΠ, γ) ερευνητική
δραστηριότητα, δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, ε)
επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και στ) αποτελέσματα συνέντευξης
η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος
και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και
της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειας του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής,
η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των
επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων ΜΦ βάσει σειράς
κατάταξης. Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα
μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της
ΣΕ του ΠΜΣ/ΑΟΠ κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία επικυρώνει και τους τελικούς
πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων.
Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο ΠΜΣ/ΑΟΠ, η θέση του καλύπτεται από τους τυχόν
επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.
Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος,
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η έναρξη παρακολούθησης δεν είναι εφικτή μετά από τις
2 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του
προγράμματος - στην περίπτωση αυτή η θέση μένει κενή.
Διαδικασία εγγραφής - αναστολή φοίτησης. Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρόγραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους
αναστολής της φοίτησης κατά την παρακολούθηση των
μαθημάτων ή κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας. Η αναστολή χορηγείται μετά από εισήγηση της
ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης, και δεν μπορεί να έχει
διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Άρθρο 4
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών - Χρονοδιάγραμμα.
Η διάρκεια των σπουδών στο ΠΜΣ/ΑΟΠ προσδιορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο
εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων,
φροντιστηρίων, σεμιναρίων και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Πρόγραμμα σπουδών - Γενικά.
Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική ή/και Αγγλική
γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών
απαιτούνται όλα τα μαθήματα κορμού στο χειμερινό
εξάμηνο και στο εαρινό εξάμηνο τα οποία είναι υποχρεωτικά και σύνολο 9 (εννέα). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν
διαλέξεις, φροντιστήρια, εικονικά εργαστήρια και εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών το περιεχόμενο
των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω.
Η ΣΕ του ΠΜΣ/ΑΟΠ μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση για την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών,
εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη βελτίωσή του.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου
εξαμήνου είναι προφορικές (παρουσίαση εργασίας) και
γραπτές. Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση
του Προγράμματος Σπουδών από τους φοιτητές με ερωτηματολόγιο και συζήτηση με επιτροπή διδασκόντων
που ορίζεται από τη ΣΕ. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου
και σε ειδική επί τούτου συνεδρία γίνεται συζήτηση για
την ανάληψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Πρόγραμμα σπουδών - Αναλυτικά
Προσφερόμενα μαθήματα: Όλα τα Μαθήματα είναι
υποχρεωτικά, σύνολο 9 (εννέα) και αντιστοιχούν είτε σε
10 ή σε 5 ECTS το καθένα.
ΑΟΠ -101. Εισαγωγή στην Αιματολογία νεογνών, παιδιών και εφήβων (10 ECTS)
Αρχέγονα Αιμοποιητικά κύτταρα και φυσιολογία της
αιμοποίησης. Μυελικό μικροπεριβάλλον. Νεογνική αιμοποίηση και κληρονομούμενες διαταραχές. Φυσιολογικές
τιμές αιματολογικών παραμέτρων στα νεογνά, βρέφη
και παιδιά. Αναιμία νεογνικής περιόδου. Επίκτητες Διαταραχές ερυθρών και λευκών. Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες. Αιμόσταση-Θρόμβωση.
ΑΟΠ-102 Εισαγωγή στην Ογκολογία νεογνών παιδιών
και εφήβων (10 ECTS)
Επιδημιολογία. Κληρονομικότητα. Μοριακή και γενετική βάση, ανοσολογία και βιολογία του καρκίνου στα
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παιδιά. Κλινική εκτίμηση και διαφορική διάγνωση στο
παιδί με υποψία καρκίνου. Ιστολογία των παιδιατρικών
νεοπλασιών- μοριακή διάγνωση. Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση και παρακολούθηση νεοπλασιών σε
νεογνά, παιδιά και εφήβους. Βασικές αρχές θεραπείας.
ΑΟΠ-103 Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μοριακές
και γενετικές μέθοδοι στην αιματολογία-ογκολογία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα στο πεδίο. (10 ECTS)
Κυριότερες εργαστηριακές τεχνικές για τη διάγνωση,
τυποποίηση και παρακολούθηση αιματολογικών και νεοπλασματικών νοσημάτων στα παιδιά. Κυτταρομετρία,
κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές.
Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προοπτικές.
ΑΟΠ-104 Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην
Αιματολογία Νεογνών, Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
Εκτίμηση του νεογνού και παιδιού με αναιμία. Διαφορική διάγνωση. Διαγνωστικός αλγόριθμος διερεύνησης
αναιμίας στα παιδιά. Αιμοσφαιρινοπάθειες , σιδηροπενική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, απλαστική αναιμία και
σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας στα παιδιά. Ερυθροκυτταρώσεις. Μελέτη της γενικής αίματος στα παιδιά.
Λευκοπενία-Ουδετροπενία. Λευκοκυττάρωση, Μονοκυττάρωση- Ηωσινοφιλία. Θρομβοπενία -Θρομβοκυττάρωση. Συγγενείς και επίκτητες αιμορραγικές διαθέσεις.
Θρομβοφιλία και θρομβώσεις στην νεογνική και παιδική
ηλικία. Αιματολογικές διαταραχές λοιμωδών, ανοσολογικών ή συστηματικών νοσημάτων. Διαγνωστική προσέγγιση λεμφαδενοπάθειας, ηπατο-σπληνομεγαλίας.
ΑΟΠ-105. Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην
Ογκολογία Νεογνών, Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
Συμπτώματα και ευρήματα κυριότερων αιματολογικών νεοπλασιών και συμπαγών όγκων σε νεογνά, παιδιά και εφήβους. Οξεία λευχαιμία, λεμφοβλαστική και
Μυελογενής. Χρονία μυελογενής λευχαιμία και Νεανική
Μυελομονοκυτταρική. Λεμφώματα Hodgkin και Non
Hodgkin, όγκοι ΚΝΣ, Νευροβλάστωμα, Νεφροφλάστωμα, Σαρκώματα οστών και μαλακών μορίων. Ιστιοκυτταρώσεις. Ρετινοβλάστωμα. Όγκοι από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα. Ηπατικοί όγκοι στα παιδιά. Ογκολογικά
επείγοντα στα παιδιά.
ΑΟΠ-106. Έγκαιρη διάγνωση ( 5 ECTS)
Ύποπτα συμπτώματα και σημεία για αιματολογικό νόσημα ή νεοπλασία. Αλγόριθμοι διερεύνησης. Εργαστηριακός έλεγχος και απεικονιστικές εξετάσεις για έγκαιρη
διάγνωση. Αιματολογικά και Ογκολογικά επείγοντα.
ΑΟΠ-107. Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις (5
ECTS)
Θεραπευτική αντιμετώπιση αιματολογικών νοσημάτων κληρονομούμενων και επίκτητων. Τρέχοντα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Χειρουργική παρέμβαση.
Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας. Στοχευμένες θεραπείες.
Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,
αυτόλογη και αλλογενετική. Μυελικά, περιφερικά μοσχεύματα και ομφάλιου λώρου. Πρωτοποριακές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
ΑΟΠ-108. Πρόληψη και αντιμετώπιση παρενεργειών Υποστηρικτική αγωγή (5 ECTS)
Λοιμώδεις επιπλοκές ανοσοκατεσταλμένων παιδιών, μικροβιακές, ιογενείς, μυκητιασικές. Πυρετός στα
ουδετεροπενικά παιδιά. Πρόληψη και αντιμετώπιση
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εμετογόνου δράσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.
Βλεννογονίτιδα. Αντιμετώπιση του πόνου. Διατροφή και
θρέψη του παιδιού με νεοπλασία. Ο ρόλος των αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων. Αντιμετώπιση άμεσων
επιπλοκών ακτινοθεραπείας. Χειρισμοί και επιπλοκές
κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Παρηγορητική-ανακουφιστική αγωγή. Μεταγγίσεις παραγωγών αίματος.
Εμβόλια σε παιδιά με αιματολογικά νοσήματα.
ΑΟΠ-109. Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, παρακολούθηση μετά την ίαση (5 ECTS)
Εκτίμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των απώτερων επιπλοκών αιματολογικών και νεοπλασματικών
νοσημάτων και της θεραπείας τους (χημειοθεραπείας,
ακτινοθεραπείας και χειρουργικής αντιμετώπισης) ανά
συστήματα. Καρδιοαγγειακές επιπλοκές. Αναπνευστικού, μυοσκελετικού συστήματος και ΚΝΣ. Ενδοκρινολογικές επιπλοκές και γονιμότητας. Νευροαισθητήριες
διαταραχές. Διαταραχές γαστρεντερικού. Ανοσολογικές
επιπλοκές. Παχυσαρκία. Δεύτερα νεοπλάσματα. Εμβολιασμοί σε παιδιά με την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις.
ΑΟΠ-110. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών του
ΠΜΣ/ΑΟΠ για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, εφόσον απαιτείται εργαστηριακή υποδομή, θα
διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ
που συμμετέχουν στο ΠΜΣ/ΑΟΠ και των συνεργαζόμενων επιστημόνων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ της Ελλάδας ή
και του εξωτερικού.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
Μαθήματα
Κωδικός

Τίτλος

Υποχρεωτικό ECTS

Α’ Εξάμηνο
ΑΟΠ-101 Εισαγωγή στην Αιματολογία νεογνών, παιδιών
και εφήβων

Υ

10

ΑΟΠ-102 Εισαγωγή στην Ογκολογία νεογνών, παιδιών
και εφήβων

Υ

10

ΑΟΠ-103 Βασικές εργαστηριακές
τεχνικές. Μοριακές και
γενετικές μέθοδοι στην
αιματολογία-ογκολογία. Ερευνητικά ενδιαφέροντα στο πεδίο

Υ

10

Σύνολο

30

Β’ εξάμηνο
ΑΟΠ-104 Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην
Αιματολογία Παιδιών
και εφήβων

Υ

5

ΑΟΠ-105 Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην
Ογκολογία παιδιών και
εφήβων

Υ

5
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ΑΟΠ-106 Έγκαιρη διάγνωση

Υ

5

ΑΟΠ-107 Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Υ

5

ΑΟΠ-108 Πρόληψη και αντιμετώπιση παρενεργειώνΥποστηρικτική αγωγή

Υ

5

ΑΟΠ-109 Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, παρακολούθηση μετά την ίαση

Υ

5

Σύνολο

30

Γ’ εξάμηνο
Μαθήματα
Κωδικός

Τίτλος

Υποχρεωτικό ECTS

Υ
30
ΑΟΠ-110 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (έρευνα, συγγραφή
και παρουσίαση αποτελεσμάτων) ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εκπόνησή της γίνεται στο γ’ εξάμηνο
σπουδών και δύναται να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό
εξάμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η
ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση αυτής της
προθεσμίας. Το αίτημα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τον υποψήφιο κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα. Το θέμα μπορεί να είναι
θεωρητικό, επιδημιολογικό, κλινικό ή εργαστηριακό. Ο
επιβλέπων είναι μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ/ΑΟΠ
και ορίζεται από τη ΣΕ.
H αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή η οποία ορίζεται από την
ΣΕ και απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δυο άλλα
μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’ ή Β’ ή Γ’ οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη
της επιτροπής αυτής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ/ΑΟΠ και ορίζονται μετά από πρόταση του επιβλέποντα ή/και της ΣΕ.
Η διαδικασία Αξιολόγησης της διπλωματικής περιλαμβάνει την υποχρεωτική υποστήριξη ενώπιον της
τριμελούς. Η βαθμολογία της εργασίας δίδεται μετά από
την παρουσίασή της σε ανοικτή συνεδρία. Ανάτυπα της
μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να δίνονται στα μέλη
της εξεταστικής επιτροπής μία εβδομάδα πριν από την
παρουσίαση. Στην περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης και παρουσίασης της εργασίας, ο φοιτητής μπορεί
να αξιολογηθεί με την ίδια διαδικασία στο επόμενο εξάμηνο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση
περί τις 15.000 λέξεις, μπορεί να είναι στην Ελληνική ή
την Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει τίτλο, περίληψη
και λέξεις-κλειδιά τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
Η μεταπτυχιακή εργασία στην τελική της μορφή υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα. Αναλυτικά:
α) ένα αντίτυπο υποβάλλεται στη ΣΕ του ΠΜΣ/ΑΟΠ,
β) ένα αντίτυπο με ένα CD με την εργασία (σε ενιαίο

20451

αρχείο κειμένου ή pdf ) υποβάλλεται στη Γραμματεία
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικής. γ) ένα αντίτυπο με ένα CD με την εργασία (σε
ενιαίο αρχείο κειμένου ή pdf ) υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εργασία αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ/ΑΟΠ.
Άρθρο 5
Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις ΜΦ
Αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα των προπτυχιακών σπουδών (κλίμακα 1-10). Ο τελικός βαθμός
υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας των
επιμέρους μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας
(ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).
Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ γίνεται με βαθμολογική κλίμακα η οποία έχει ως εξής:
- Άριστα: από 8,50 έως 10
- Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49
- Καλώς: από 5 έως 6,49
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις οι ΜΦ έχουν το
δικαίωμα επανεξέτασης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο
του εκάστοτε μαθήματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης, κατόπιν
αιτήσεώς τους, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με ίδιο
ή συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα αντικείμενο. Η επιτροπή επανεξέτασης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος. Από την επιτροπή αυτή αποκλείεται ο
διδάσκων του μαθήματος.
Προϋποθέσεις για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε
επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΔΜΣ εφ’
όσον:
Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα
(συνολικά 9 υποχρεωτικά μαθήματα)
Β. Εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία
Γ. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 90
Δ. Έχει ολοκληρώσει τα τρία εξάμηνα σπουδών του
ΠΜΣ/ΑΟΠ
Άρθρο 6
Δικαιώματα ΜΦ
Χορήγηση υποτροφιών: Το ΠΜΣ/ΑΟΠ εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του προγράμματος, δύναται να
προσφέρει μια υποτροφία κάθε χρόνο σε ένα φοιτητή.
Η δυνατότητα παροχής υποτροφίας εξετάζεται και ανακοινώνεται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα κριτήρια παροχής είναι κοινωνικά (διαμονή μακριά από τον
τόπο διεξαγωγής του ΠΜΣ/ΑΟΠ) και ακαδημαϊκά (σειρά
κατάταξης στην αξιολόγηση για ένταξη στο ΠΜΣ/ΑΟΠ
ή επίδοση στα μαθήματα του ΠΜΣ/ΑΟΠ).
Αναστολή φοίτησης: Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρόγραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Οι φοιτητές έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προσωρινή ανα-

20452

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

στολή της φοίτησης κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων ή κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)συνεχόμενα εξάμηνα.
Η αναστολή χορηγείται μετά από εισήγηση της ΣΕ και
απόφαση της Συνέλευσης.
Μερική φοίτηση: Κατά τη διάρκεια των σπουδών προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους και για εξαιρετικές περιπτώσεις για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο της διάρκειας φοίτησης του ΠΜΣ/ΑΟΠ.
Παράταση σπουδών: Παράταση σπουδών μπορεί να
δοθεί για ένα εξάμηνο για λόγους υγείας ή σε σοβαρές
αντικειμενικές δυσκολίες στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Διαγραφή φοίτησης: Προβλέπεται με απόφαση Συνέλευσης εφόσον έχει παρέλθει η κανονική διάρκεια
σπουδών και ο ΜΦ δεν έχει περάσει μαθήματα ή για
δεοντολογικούς λόγους.
Άρθρο 7
Διδάσκοντες - Σύμβουλος Καθηγητής
Διδάσκοντες. Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι μέλη
ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα από την Ιατρική
Σχολή ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και
άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Επίσης διδάσκουν, ως συνεργάτες επιστήμονες, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία και γνώση στο
αντικείμενο του Προγράμματος και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-6 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).
Σύμβουλος Καθηγητής. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ/ΑΟΠ, ένας σύμβουλοςκαθηγητής μέσα από το σύνολο των διδασκόντων στο
πρόγραμμα. Ο σύμβουλος καθηγητής παρακολουθεί την
πορεία του φοιτητή, συμβουλεύει το φοιτητή σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται
σε ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο φοιτητή.
Ο ορισμός του συμβούλου - καθηγητή γίνεται μετά την
εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ/ΑΟΠ.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση Προγράμματος
Στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών πραγματοποιείται
αξιολόγηση για κάθε μάθημα και διδάσκοντα χωριστά
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου.
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του
ΠΜΣ/ΑΟΠ και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση
των υποδομών και την αξιοποίηση των πόρων του ΠΜΣ/
ΑΟΠ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Ιατρικό Τμήμα.
Άρθρο 9
Διάφορα
Τύπος παραρτήματος διπλώματος βάσει του ν. 3374/
2005. Αυτός προσδιορίζεται από τα αρμόδια όργανα του
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Ιδρύματος και εκδίδεται υποχρεωτικά στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με
το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Δεοντολογία της έρευνας. Για τη διεξαγωγή έρευνας
σε διάφορους φορείς απαιτείται η έγγραφη έγκριση του
φορέα και κατά περίπτωση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.
Γραμματειακή υποστήριξη. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, γίνεται από τη Γραμματεία των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής.
Κόστος λειτουργίας. Δεν προβλέπονται δίδακτρα για
τους φοιτητές. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του
ΠΜΣ/ΑΟΠ καλύπτεται από χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν.
Άλλα θέματα. Όλα τα θέματα που τυχόν προκύψουν
και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα
ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Κατάλογος με συντομογραφίες.
ECTS

European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)

ΑΤΕΙ

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε.ΔΙ.Π

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Ε.Π

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

ΜΦ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ/ΑΟΠ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων
ΣΕ

Συντονιστική Επιτροπή

ΤΕΙ
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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