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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1. Αντικείµενο των Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
1.1. Στόχος

Αντικείµενο των Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών είναι η ̟αροχή υψηλού ε̟ι̟έδου
εκ̟αίδευσης και εξειδίκευσης σε µετα̟τυχιακούς φοιτητές. Οι Μετα̟τυχιακές
Σ̟ουδές στοχεύουν στην ̟ροαγωγή της γνώσης και έρευνας στους Τοµείς των
Ιατρικών και Βιολογικών Ε̟ιστηµών, ό̟ως και στην άρτια ̟ροετοιµασία
εκ̟αιδευµένου ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού, για σταδιοδροµία σε ακαδηµαϊκάερευνητικά ιδρύµατα και σε ̟αραγωγικές µονάδες. Η δηµιουργία του
ε̟ιστηµονικού αυτού δυναµικού αναµένεται να ̟αίξει σηµαντικό ρόλο στην
κάλυψη των εκ̟αιδευτικών, ερευνητικών και ανα̟τυξιακών αναγκών της χώρας.
Ο ̟αρών Κανονισµός αφορά τις Μετα̟τυχιακές Σ̟ουδές ̟ου οδηγούν στην
α̟ονοµή Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και ∆ιδακτορικού
∆ι̟λώµατος σύµφωνα µε το νόµο 3685/08. Για τους υ̟οψήφιους διδάκτορες µε
ηµεροµηνία έναρξης εκ̟όνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆) τους ̟ριν την
16/7/2008 ισχύει ο αναµορφωµένος Παλαιός Κανονισµός Σ̟ουδών του Τµήµατος
σύµφωνα µε τον ν. 2083/92.
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1.2. Είδος σ̟ουδών
1.2.a

Σ̟ουδές σε Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΠΜΣ)

Με την ευθύνη του Τµήµατος Ιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης
λειτουργούν συνολικά 6 ΠΜΣ εκ των ο̟οίων τα δύο είναι
∆ιατµηµατικά. Το Τµήµα Ιατρικής ε̟ίσης συνεργάζεται µε άλλα
τµήµατα σε ακόµα 4 ∆ιατµηµατικά ΠΜΣ. ¨Όλα τα ΠΜΣ οδηγούν
στη λήψη Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης. Κάθε ΠΜΣ έχει
το δικό του κανονισµό Σ̟ουδών ο ο̟οίος α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος κανονισµού.
1.2.b

Εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆)

Στο Τµήµα Ιατρικής είναι δυνατή η εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής
σε
̟ληθώρα
αντικειµένων
α̟ό
α̟οφοίτους
Μετα̟τυχιακών Προγραµµάτων και α̟ό α̟οφοίτους Ανωτάτων
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων ̟ου ̟ληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Οι
ανωτέρω σ̟ουδές οδηγούν στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ι̟λώµατος.
2. Όργανα των Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
2.1. Γενική Συνέλευση µε Ειδική Σύνθεση (Γ.Σ.Ε.Σ.)

Σύµφωνα µε τον Νόµο 3685/08, η Γ.Σ.Ε.Σ α̟αρτίζεται α̟ό τον ̟ρόεδρο του
Τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και 2 εκ̟ρόσω̟ους των
Μετα̟τυχιακών Φοιτητών (ΜΦ). Η Γ.Σ.Ε.Σ συνεδριάζει σε τακτές Συνεδριάσεις,
καθώς και σε έκτακτες µετά α̟ό ̟ρόσκληση του Προέδρου του Τµήµατος. Η
Γ.Σ.Ε.Σ έχει αναθέσει τον έλεγχο και την ε̟εξεργασία όλων των θεµάτων
µετα̟τυχιακών σ̟ουδών για τα ο̟οία έχει την αρµοδιότητα στην Ε̟ιτρο̟ή
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών ̟ροκειµένου αυτή να διαµορφώσει σχετική εισήγηση.
2.2. Ε̟ιτρο̟ή Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (Ε.Μ.Σ.)

Α̟οτελείται α̟ό µέλη ∆ιδακτικού Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού (∆ΕΠ) τα ο̟οία
ορίζονται α̟ό τον Πρόεδρο του Τµήµατος, έναν Εκ̟ρόσω̟ο των Μετα̟τυχιακών
Φοιτητών και έναν εκ̟ρόσω̟ο των υ̟οψηφίων διδακτόρων. Η ΕΜΣ συνεδριάζει
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και είναι υ̟εύθυνη για την ε̟ο̟τεία, την σωστή
λειτουργία και τον συντονισµό των µετα̟τυχιακών σ̟ουδών. Οι αρµοδιότητες της
ΕΜΣ έχουν ως εξής:
o
Εξετάζει αιτήσεις για έναρξη εκ̟όνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
o
Ελέγχει τα ̟ρωτόκολλα ̟ου υ̟οβάλουν οι Υ̟οψήφιοι ∆ιδάκτορες (Υ∆)
κατά την έναρξη της εκ̟όνησης
o
Εξετάζει αιτήσεις για αλλαγή σύνθεσης της Τριµελούς Συµβουλευτικής
Ε̟ιτρο̟ής
o
Εξετάζει αιτήσεις για ̟αραίτηση / διαγραφή υ̟οψηφίων διδακτόρων
o
Εξετάζει αιτήσεις για ̟αράταση εκ̟όνησης διδακτορικών διατριβών
o
Εξετάζει αιτήσεις για σύσταση Ε̟ταµελών Εξεταστικών Ε̟ιτρο̟ών
o
Εξετάζει αιτήσεις για δηµιουργία νέων Προγραµµάτων Μετα̟τυχιακών
Σ̟ουδών
o
Ελέγχει τις ετήσιες εκθέσεις ̟ροόδου των υ̟οψηφίων ∆ιδακτόρων
o
Συνε̟ικουρεί τα όργανα των Μονοτµηµατικών και ∆ιατµηµατικών
̟ρογραµµάτων στις ό̟οιες α̟οφάσεις, ενέργειες και διαδικασίες
α̟αιτούνται για την οµαλή λειτουργία τους
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Η ΕΜΣ εισηγείται στην Γενική Συνέλευση µε Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) για όλα τα
̟αρα̟άνω καθώς και για κάθε άλλο θέµα ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό ε̟ί µέρους
διατάξεις. H ΓΣΕΣ είναι το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τον Νόµο 3685/08, να
̟άρει τις τελικές α̟οφάσεις.
3. Σ̟ουδές σε Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΠΜΣ)
3.1. Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στο Τµήµα Ιατρικής
3.1.a

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΝΟΥΣ
ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

•
•
3.1.b

ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

•
•
•
•
3.1.c

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

•

•

•
•

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ
Ε∆ΡΑ: Τµήµα Ιατρικής, Εθνικό Κα̟οδιστριακό Πανε̟ιστήµιο
Αθηνών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ
Ε∆ΡΑ: Τµήµα Φιλοσοφικών Κοινωνικών Σ̟ουδών Πανε̟ιστήµιο
Κρήτης
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ε∆ΡΑ: Τµήµα Βιολογίας, Πανε̟ιστήµιο Κρήτης
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ε∆ΡΑ: Τµήµα Ιατρικής, ∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης

3.2. Εισακτέοι ̟τυχιούχοι και κριτήρια α̟οδοχής

Στα Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι ̟τυχίου
ΑΕΙ της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής ή ΤΕΙ της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής σύµφωνα µε τις
̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 12γ του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Οι κάτοχοι ̟τυχίου της
αλλοδα̟ής υ̟οχρεούνται να έχουν την Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιµίας α̟ό τον
∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών &
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) κατά την εγγραφή τους. Οι υ̟οψήφιοι φοιτητές
̟ρέ̟ει να γνωρίζουν α̟οδεδειγµένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδα̟οί ̟ρέ̟ει
να γνωρίζουν ε̟αρκώς και την Ελληνική γλώσσα εφόσον το α̟αιτεί το ΠΜΣ.
Αιτήσεις υ̟οψηφίων οι ο̟οίοι ήδη φοιτούν σε άλλο ΠΜΣ ή εκ̟ονούν ∆∆ στο
Τµήµα Ιατρικής ή σε άλλο τµήµα ή είναι ̟ρο̟τυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος
Ιατρικής θα εξετάζονται κατά ̟ερί̟τωση.
Στην ̟ερί̟τωση των µονοτµηµατικών ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ αναθέτει στην Συντονιστική
Ε̟ιτρο̟ή (ΣΕ) του κάθε ΠΜΣ να καθορίσει µε α̟όφασή της τις λε̟τοµέρειες
εφαρµογής των κριτηρίων ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος 3685/08 στο άρθρο 4 ̟αρ. 1α,
τον ορισµό συµ̟ληρωµατικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και
συνεντεύξεων, τα α̟οτελέσµατα των ο̟οίων συνεκτιµώνται κατά την ε̟ιλογή. Η
ε̟ιλογή των εισακτέων θα γίνεται α̟ό τη ΣΕ ή α̟ό Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ιλογής ̟ου ορίζει
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η ΣΕ. Οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων, ο τρό̟ος ε̟ιλογής και η
διαδικασία ενστάσεων θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφονται αναλυτικά στον κανονισµό
σ̟ουδών του κάθε ΠΜΣ. Ο ̟ίνακας ε̟ιτυχόντων ̟εριλαµβάνει τα ονόµατα των
εισακτέων κατά σειρά ε̟ιτυχίας και εφόσον το ΠΜΣ το κρίνει α̟αραίτητο θα
̟εριλαµβάνει ονόµατα ε̟ιλαχόντων σε ̟οσοστό τουλάχιστον 10% ε̟ί των
εισακτέων και ε̟ικυρώνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ.
Στην ̟ερί̟τωση των ∆ιατµηµατικών ΠΜΣ, η Ειδική ∆ιατµηµατική Ε̟ιτρο̟ή
(Ε∆Ε) του Προγράµµατος είναι υ̟εύθυνη για την ανωτέρω διαδικασία η ο̟οία
οφείλει να ενσωµατωθεί µε όλες τις λε̟τοµέρειες στον κανονισµό του
̟ρογράµµατος. Η Ε∆Ε οφείλει να κοινο̟οιεί τις α̟οφάσεις της στη ΓΣΕΣ του
Τµήµατος και στη Γραµµατεία Μετα̟τυχιακών.
Σύµφωνα µε τον ν. 3685/08 στο άρθρο 4 ̟αρ. 3, σε κάθε Π.Μ.Σ. ε̟ι̟λέον του
αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υ̟ότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών
Υ̟οτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ̟ου ̟έτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µετα̟τυχιακών σ̟ουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδα̟ός
υ̟ότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με α̟όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε∆Ε ο αριθµός
των υ̟οτρόφων µ̟ορεί να αυξάνεται. Λόγω της ανωτέρω ̟ρόβλεψης του ν.
3685/08 για την εισαγωγή ε̟ι̟λέον εισακτέων τα ΠΜΣ οφείλουν να τηρούν ενιαίο
χρονοδιάγραµµα για την ε̟ιλογή και εισαγωγή φοιτητών. Οι διαδικασίες
ε̟ιλογής (̟ροκήρυξη, διαδικασία ε̟ιλογής, κατάρτιση & ανακοίνωση ̟ίνακα
ε̟ιτυχόντων & ε̟ιλαχόντων) θα ̟ρέ̟ει να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο αφήνοντας
ε̟αρκές χρονικό διάστηµα για ενστάσεις και την διαχείριση τους. Ο τελικός
̟ίνακας ε̟ιτυχόντων & ε̟ιλαχόντων εγκρίνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ (ή γνωστο̟οιείται
στη ΓΣΕΣ στην ̟ερί̟τωση των διατµηµατικών) τον Ιούλιο στην τελευταία ΓΣΕΣ
του ακαδηµαϊκού έτους. Οι εγγραφές των φοιτητών και η έναρξη των µαθηµάτων
γίνεται Σε̟τέµβριο µε Οκτώβριο. Τα ΠΜΣ και η γραµµατεία οφείλουν να δώσουν
στην ̟ρώτη ΓΣΕΣ του νέου ακαδηµαϊκού έτους ̟ρος ε̟ικύρωση τελικό κατάλογο
εγγεγραµµένων φοιτητών.
3.3. Ε̟ικύρωση βαθµού & Α̟ονοµή Μετα̟τυχιακών ∆ι̟λωµάτων Ειδίκευσης

Για τα µονοτµηµατικά ΠΜΣ η ε̟ικύρωση του βαθµού γίνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ. Το
Μ∆Ε ̟ου α̟ονέµεται έχει τη µορφή και το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζει ο κανονισµός
µετα̟τυχιακών σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης και είναι ενιαίο για όλα τα
ΠΜΣ. Για τα διατµηµατικά ΠΜΣ, η ε̟ικύρωση του βαθµού γίνεται α̟ό την Ε∆Ε
του ̟ρογράµµατος και κατό̟ιν κοινο̟οιείται στη ΓΣΕΣ. Το Μ∆Ε ̟ου α̟ονέµεται
έχει τη µορφή και το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζει ο κανονισµός µετα̟τυχιακών
σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης και είναι ενιαίο για όλα τα ∆ΠΜΣ των
ο̟οίων τη διοικητική ευθύνη έχει το Τµήµα Ιατρικής.
Είναι δυνατή η α̟ονοµή του τίτλου Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης σε
α̟οφοίτους ̟ου αδυνατούν να ̟αρευρεθούν στην τελετή α̟ονοµής. Η ̟αράδοση
του τίτλου µ̟ορεί να γίνεται εκ των υστέρων είτε στον α̟όφοιτο αυτο̟ροσώ̟ως
είτε σε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ό του.
Πριν την ε̟ικύρωση του βαθµού τους, οι ΜΦ είναι υ̟οχρεωµένοι να καταθέσουν
α̟ό 1 ανάτυ̟ο της µετα̟τυχιακής τους εργασίας στην τελική της µορφή, σε έντυ̟η
και ψηφιακή µορφή, στη γραµµατεία µετα̟τυχιακών και στη βιβλιοθήκη του
Πανε̟ιστηµίου.
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3.4. ∆ιαδικασία Έγκρισης νέων ΠΜΣ
3.4.a

∆ιατµηµατικά ΠΜΣ (∆ΠΜΣ) µε έδρα το Τµήµα Ιατρικής

Το ενδιαφερόµενο µέλος ή τα ενδιαφερόµενα µέλη ∆ΕΠ καταθέτουν
αίτηση ̟ρος τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος στην ο̟οία αναγράφονται ο
τίτλος του ∆ΠΜΣ και τα συνεργαζόµενα τµήµατα και Πανε̟ιστήµια
ή Ερευνητικά Κέντρα. Η αίτησή αυτή θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό:
Την Πρόταση δηµιουργίας νέου ΠΜΣ
Η ̟ρόταση έχει τη µορφή έκθεσης σκο̟ιµότητας και βιωσιµότητας η
ο̟οία µεταξύ άλλων ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και να τεκµηριώνει τα
εξής:
 τη συµβατότητα του Προγράµµατος µε το γνωστικό
αντικείµενο και το ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών των
Τµηµάτων
 τη συµβατότητα του Προγράµµατος µε την ερευνητική
δραστηριότητα των Τµηµάτων
 το αντικείµενο, το σκο̟ό και την ερευνητική εµβέλεια του
Προγράµµατος σε σχέση και µε τα διεθνή δεδοµένα
 τη διαθέσιµη υλικοτεχνική υ̟οδοµή
 τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ̟ρογράµµατος και τις ̟ηγές
χρηµατοδότησής του
Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.)
Το ΕΠΣ καταρτίζεται σε συνεννόηση µε όλα τα συνεργαζόµενα
τµήµατα και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει ένα κείµενο το ο̟οίο θέτει
το ̟λαίσιο της συνεργασίας και θα ̟εριγράφει την ε̟ιστηµονική,
ερευνητική και εκ̟αιδευτική συµβολή του κάθε τµήµατος στο
∆ΠΜΣ. Το ΕΠΣ θα ̟ρέ̟ει να έχει εγκριθεί α̟ό τις ΓΣΕΣ όλων των
συνεργαζόµενων τµηµάτων ̟ριν την κατάθεσή του στο Τµήµα
Ιατρικής. (Υ̟όδειγµα ΕΠΣ σε Παράρτηµα)
Το Σχέδιο Υ̟ουργικής Α̟όφασης (ΥΑ)
Το σχέδιο ΥΑ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργεί
συµ̟ληρωµατικά ως ̟ρος το ΕΠΣ και υλο̟οιεί τα ̟ροβλε̟όµενα σε
αυτό. Το σχέδιο ΥΑ θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να έχει εγκριθεί α̟ό τις ΓΣΕΣ
όλων των συνεργαζόµενων τµηµάτων ̟ριν την κατάθεσή του στο
Τµήµα Ιατρικής. (Υ̟όδειγµα Σχεδίου ΥΑ σε Παράρτηµα)
Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ̟ρογράµµατος
Ο Κανονισµός Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του ̟ρογράµµατος ̟ρέ̟ει
να ̟εριλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στο ΕΠΣ και στις υ̟ουργικές
α̟οφάσεις εξειδικεύοντας και ανα̟τύσσοντας ̟εραιτέρω όσα σηµεία
δεν µ̟ορούν να δοθούν µε λε̟τοµέρειες. (Υ̟όδειγµα Σχεδίου
Κανονισµού σε Παράρτηµα)
Α̟οσ̟άσµατα ̟ρακτικών των ΓΣΕΣ των συνεργαζόµενων
τµηµάτων
Α̟οσ̟άσµατα ̟ρακτικών µε τα ο̟οία α̟οδεικνύεται ότι τα
συνεργαζόµενα τµήµατα έχουν εγκρίνει το ΕΠΣ, το σχέδιο ΥΑ και
τον κανονισµό Σ̟ουδών του ̟ρογράµµατος.
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Η ΕΜΣ αναλαµβάνει τον έλεγχο του φακέλου και σε διάστηµα 2
µηνών εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ. Η τελική έγκριση δίνεται α̟ό τη
ΓΣΕΣ και ο φάκελος ̟ροωθείται στην Ε.Μ.Σ. του Πανε̟ιστηµίου για
έγκριση α̟ό τη Σύγκλητο.
3.4.b

Μονοτµηµατικά ΠΜΣ

Το ενδιαφερόµενο µέλος ή τα ενδιαφερόµενα µέλη ∆ΕΠ καταθέτουν
αίτηση ̟ρος τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος ̟ου θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται
α̟ό:
Πρόταση δηµιουργίας νέου ΠΜΣ
Η ̟ρόταση έχει τη µορφή έκθεσης σκο̟ιµότητας και βιωσιµότητας η
ο̟οία µεταξύ άλλων ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και να τεκµηριώνει τα
εξής:
 τη συµβατότητα του Προγράµµατος µε το γνωστικό
αντικείµενο και το ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών του
Τµήµατος
 τη συµβατότητα του Προγράµµατος µε την ερευνητική
δραστηριότητα του Τµήµατος
 το αντικείµενο, το σκο̟ό και την ερευνητική εµβέλεια του
Προγράµµατος σε σχέση και µε τα διεθνή δεδοµένα
 τη διαθέσιµη υλικοτεχνική υ̟οδοµή
 τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ̟ρογράµµατος και τις ̟ηγές
χρηµατοδότησής του
Το Σχέδιο Υ̟ουργικής Α̟όφασης (ΥΑ)
Το σχέδιο ΥΑ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις υλο̟οιεί τα
̟ροβλε̟όµενα στην ̟ρόταση δηµιουργίας του ΠΜΣ. (Υ̟όδειγµα
Σχεδίου ΥΑ σε Παράρτηµα)
Τον Κανονισµό Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του ̟ρογράµµατος
Ο Κανονισµός Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του ̟ρογράµµατος ̟ρέ̟ει
να ̟εριλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στην υ̟ουργική α̟όφαση
εξειδικεύοντας και ανα̟τύσσοντας ̟εραιτέρω όσα σηµεία δεν
µ̟ορούν να δοθούν µε λε̟τοµέρειες. (Υ̟όδειγµα Σχεδίου
Κανονισµού σε Παράρτηµα)
Η ΕΜΣ αναλαµβάνει τον έλεγχο του φακέλου και σε διάστηµα 2
µηνών εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ. Η τελική έγκριση δίνεται α̟ό τη
ΓΣΕΣ και ̟ροωθεί το φάκελο στην Ε.Μ.Σ. του Πανε̟ιστηµίου για
έγκριση α̟ό τη Σύγκλητο.
3.5. ∆Ι@ΥΓΕΙΑ

Μετά την ψήφιση του ν. 3861/2010 ̟ου αφορά στην υ̟οχρεωτική ανάρτηση των
̟ράξεων της διοίκησης στο ∆ιαδίκτυο, το Τµήµα είναι υ̟οχρεωµένο να αναρτά
στη ∆ιαύγεια τα ̟αρακάτω σχετιζόµενα µε τις µετα̟τυχιακές σ̟ουδές:
• Τις ̟ροκηρύξεις για την εισαγωγή µετα̟τυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ
• Τους ̟ίνακες ε̟ιτυχόντων µετά τη διαδικασία ε̟ιλογής νέων
µετα̟τυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ
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• Τις α̟οδοχές δωρεών ̟ρος τα ΠΜΣ
• Τις ̟ροκηρύξεις υ̟οτροφιών ̟ου αφορούν στα ΠΜΣ
• Τους ̟ίνακες δικαιούχων των υ̟οτροφιών ̟ου τυχόν δίνει το
̟ρόγραµµα
4. Εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆)
4.1. Εισακτέοι Πτυχιούχοι και κριτήρια Α̟οδοχής

Για εκ̟όνηση ∆∆ γίνονται δεκτοί κάτοχοι ̟τυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής. Οι κάτοχοι ̟τυχίου της αλλοδα̟ής υ̟οχρεούνται να έχουν την
Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιµίας α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) κατά την
εγγραφή τους. Αιτήσεις υ̟οψηφίων οι ο̟οίοι ήδη φοιτούν σε ΠΜΣ για την
α̟όκτηση Μ∆Ε ή είναι ̟ρο̟τυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής θα
εξετάζονται κατά ̟ερί̟τωση.
4.1.a

Εκ̟όνηση ∆∆ α̟ό κατόχους Μ∆Ε

Οι υ̟οψήφιοι γίνονται δεκτοί α̟ό τη ΓΣΕΣ αφού ̟ροσκοµίσουν τα
α̟αραίτητα δικαιολογητικά και µετά α̟ό έλεγχο της Ε̟ιτρο̟ής
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΕΜΣ). Στην ̟ερί̟τωση υ̟οψηφίων ̟ου
̟ροέρχονται α̟ό ΠΜΣ του Τµήµατος ή α̟ό ΠΜΣ µε τα ο̟οία το
Τµήµα συνεργάζεται, η ΕΜΣ µ̟ορεί να δέχεται εισηγήσεις α̟ό τις
Συντονιστικές Ε̟ιτρο̟ές των ̟ρογραµµάτων για εκ̟όνηση
διδακτορικής διατριβής α̟ό α̟οφοίτους τους. Τα δικαιολογητικά
στην ̟ερί̟τωση αυτή είναι:
•
•
•
•

•

•

Αίτηση υ̟οψήφιου φοιτητή - Εισήγηση ε̟ιβλέ̟οντος
καθηγητή – Συνο̟τική ̟εριγραφή έργου
Εισήγηση α̟ό την ΣΕ οικείου ή συνεργαζόµενου ΠΜΣ
(̟ροαιρετικά)
Βιογραφικό Σηµείωµα.
Αντίγραφο Πτυχίου. (Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος έχει
α̟οφοιτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να
̟ροσκοµίσει και την ισοτιµία του τίτλου σ̟ουδών του α̟ό το
∆ΟΑΤΑΠ).
Αντίγραφο Μ∆Ε (Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος το έχει
α̟οκτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να
̟ροσκοµίσει και την ισοτιµία του τίτλου α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ)
∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 στην ο̟οία δηλώνεται:
o ότι ο υ̟οψήφιος δεν εκ̟ονεί άλλη ∆ιδακτορική
∆ιατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή ξένο Πανε̟ιστήµιο
στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
o αν ο υ̟οψήφιος ̟αράλληλα φοιτά σε ΠΜΣ για την
α̟όκτηση Μ∆Ε ή αν είναι ̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του
Τµήµατος Ιατρικής

Η ΕΜΣ κάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του συνο̟τικού
̟ρωτοκόλλου του υ̟οψηφίου και εισηγείται σχετικά στην ΓΣΕΣ.
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Η ΓΣΕΣ δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωµα να
α̟οδεχτεί αυτούσια την εισήγηση της ΕΜΣ ή να την τρο̟ο̟οιήσει. Η
ηµεροµηνία έναρξης της εκ̟όνησης της ∆ιατριβής είναι η
ηµεροµηνία της έγκρισης της αίτησης α̟ό τη ΓΣΕΣ.
Κάτοχοι ̟τυχίων BSc και MSc α̟ό χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
τους ο̟οίους το ∆ΟΑΤΑΠ συνεκτίµησε ως ένα τίτλο ισότιµο και
αντίστοιχο µε ̟τυχίο τµήµατος α̟ό ελληνικό ΑΕΙ, θα γίνονται δεκτοί
κατ’ εξαίρεση ως κάτοχοι Μ∆Ε.
Κάτοχοι ̟τυχίου (εσωτερικού ή αναγνωρισµένου BSc α̟ό το
εξωτερικό) και µη αναγνωρισµένου MSc α̟ό χώρες της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης θα γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση ως κάτοχοι Μ∆Ε εφόσον η
ηµεροµηνία α̟όκτησης του Μ∆Ε ̟ροηγείται της έναρξης εκ̟όνησης
και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα ̟ροσκοµίσουν την ισοτιµία του MSc
τους α̟ό τον ∆ΟΑΤΑΠ εντός 6 µηνών. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η
εγγραφή τους στο Τµήµα θα ακυρώνεται.
4.1.b

Εκ̟όνηση ∆∆ α̟ό µη κατόχους Μ∆Ε

Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει
1. Να ̟ληρούν τις ̟αρακάτω α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Γνώση Αγγλικής ε̟ι̟έδου τουλάχιστον Β2
2. Να ̟ληρούν 3 α̟ό τα ̟αρακάτω 9 κριτήρια:
1 Βαθµός ̟τυχίου ≥ 7.5
2 Κατοχή δεύτερου ̟τυχίου α̟ό ΑΕΙ
Πιστο̟οιηµένη εργασία σε ερευνητικά ̟ρογράµµατα
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας ̟ου θα α̟οδεικνύεται µε
αντίγραφο της σύµβασης µε τον Ειδικό Λογαριασµό ή το
3
φορέα χρηµατοδότησης του έργου ή ̟ιστο̟οιηµένη εργασία
σε αναγνωρισµένο ίδρυµα του εξωτερικού διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους
1 δηµοσίευση σε ̟εριοδικό στο Medline ανεξαρτήτως σειράς
4
ονόµατος
2 ̟αρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς
5
ονόµατος
Βράβευση ε̟ιστηµονικής εργασίας ή ε̟ιστηµονικών
6 εργασιών σε ̟ανελλήνια ή διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως
σειράς ονόµατος
Υ̟οτροφία αριστείας ή διάκριση κατά τη διάρκεια των
7
̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών
Υ̟οτροφία αριστείας για µετα̟τυχιακές σ̟ουδές (ΙΚΥ ή
8
άλλος φορέας)
Τουλάχιστον 1 έτος ειδικότητας σε Πανε̟ιστηµιακό
9
Νοσοκοµείο (Ιατροί)
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3. Να ̟αρακολουθήσουν (αφότου γίνουν δεκτοί για εκ̟όνηση ∆∆
και κατά τη διάρκεια της εκ̟όνησης) και να ε̟ιτύχουν σε
τουλάχιστον 2 µαθήµατα σε ΠΜΣ του Τµήµατος Ιατρικής ή σε ΠΜΣ
στο ο̟οίο το Τµήµα Ιατρικής συνεργάζεται.
Στην Αίτηση υ̟οψήφιου φοιτητή - Εισήγηση ε̟ιβλέ̟οντος
καθηγητή – Συνο̟τική ̟εριγραφή έργου ̟εριλαµβάνονται ε̟ίσης:
o Τα κριτήρια ̟ου ̟ληροί ο υ̟οψήφιος
o Τα µαθήµατα ̟ου ̟ρόκειται να ̟αρακολουθήσει ο υ̟οψήφιος
(τουλάχιστον 2) στα ̟λαίσια του υ̟οχρεωτικού κύκλου
µαθηµάτων σε Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του
Τµήµατος (αφού έχει υ̟άρξει σχετική συνεννόηση µε τους
διευθυντές σ̟ουδών των ΠΜΣ).
Η ΕΜΣ κάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του συνο̟τικού
̟ρωτοκόλλου του υ̟οψηφίου και θα εισηγείται σχετικά στην ΓΣΕΣ.
Τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά στην ̟ερί̟τωση των µη κατόχων
Μ∆Ε είναι:
• Αίτηση υ̟οψήφιου φοιτητή - Εισήγηση ε̟ιβλέ̟οντος
καθηγητή – Συνο̟τική ̟εριγραφή έργου
• Βιογραφικό Σηµείωµα
• Αντίγραφο Πτυχίου (Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος έχει
α̟οφοιτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να
̟ροσκοµίσει και την ισοτιµία και/ή αντιστοιχία του τίτλου
σ̟ουδών του α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ).
• Πιστο̟οιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε ε̟ί̟εδο
τουλάχιστον Β2
• ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 στην ο̟οία δηλώνεται:
o ότι ο υ̟οψήφιος δεν εκ̟ονεί άλλη ∆ιδακτορική
∆ιατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή ξένο Πανε̟ιστήµιο
στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
o αν ο υ̟οψήφιος ̟αράλληλα φοιτά σε ΠΜΣ για την
α̟όκτηση Μ∆Ε ή αν είναι ̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του
Τµήµατος Ιατρικής
• Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για τα κριτήρια κατά
̟ερί̟τωση:
1
2

3

Αναλυτική βαθµολογία ή
̟ιστο̟οιητικό ̟ου αναφέρει
το βαθµό ̟τυχίου
Κατοχή δεύτερου ̟τυχίου α̟ό ΑΕΙ
Αντίγραφο Πτυχίου
Πιστο̟οιηµένη εργασία σε
Βεβαίωση ή Αντίγραφο της
ερευνητικά ̟ρογράµµατα
σύµβασης του Ειδικού
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας Λογαριασµού ή του φορέα
̟ου θα α̟οδεικνύεται µε
χρηµατοδότησης ̟ου
διαχειρίζεται το έργο ή του
αντίγραφο της σύµβασης µε
αντίστοιχου
τον Ειδικό Λογαριασµό ή το
οργανισµού/ιδρύµατος ό̟ου
φορέα χρηµατοδότησης του
̟ραγµατο̟οιήθηκε η
έργου ή ̟ιστο̟οιηµένη
Βαθµός ̟τυχίου ≥ 7.5
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εργασία σε αναγνωρισµένο
ίδρυµα του εξωτερικού
διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους

4

5

6

7

8

9

1 δηµοσίευση σε ̟εριοδικό
στο Medline ανεξαρτήτως
σειράς ονόµατος
2 ̟αρουσιάσεις σε διεθνή
συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς
ονόµατος
Βράβευση ε̟ιστηµονικής
εργασίας ή ε̟ιστηµονικών
εργασιών σε ̟ανελλήνια ή
διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως
σειράς ονόµατος

Υ̟οτροφία αριστείας ή
διάκριση κατά τη διάρκεια
των ̟ρο̟τυχιακών
σ̟ουδών
Υ̟οτροφία αριστείας για
µετα̟τυχιακές σ̟ουδές
(ΙΚΥ ή άλλος φορέας)
Τουλάχιστον 1 έτος
ειδικότητας σε
Πανε̟ιστηµιακό Νοσοκοµείο
(Ιατροί)

εργασία

Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης
Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης +
̟ρόγραµµα του συνεδρίου

Αντίγραφο του Βραβείου +
Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης

Βεβαίωση του φορέα ̟ου
̟αρείχε την υ̟οτροφία

Βεβαίωση του φορέα ̟ου
̟αρέχει την υ̟οτροφία

Βεβαίωση του Νοσοκοµείου

Η ΓΣΕΣ δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωµα να
α̟οδεχτεί αυτούσια την εισήγηση της ΕΜΣ ή να την τρο̟ο̟οιήσει. Η
ηµεροµηνία έναρξης της εκ̟όνησης της ∆ιατριβής είναι η
ηµεροµηνία της έγκρισης της αίτησης α̟ό τη ΓΣΕΣ.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ΓΣΕΣ διατηρεί το δικαίωµα να µ̟ορεί να
εγκρίνει αιτήσεις υ̟οψηφίων ̟ου δεν ̟ληρούν τα κριτήρια ωστόσο
έχουν τέτοια ̟ροσόντα ̟ου τους καθιστούν ικανούς να εκ̟ονήσουν
διδακτορική διατριβή στο Τµήµα.
Σηµείωση 1:
Οι ̟τυχιούχοι των ΤΕΙ ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να είναι κάτοχοι Μ∆Ε
για να µ̟ορούν να εκ̟ονήσουν ∆∆.
Σηµείωση 2:
Η ΕΜΣ θα ελέγχει αιτήσεις για εκ̟όνηση ∆∆ α̟ό υ̟οψηφίους ̟ου
δεν έχουν την ισοτιµία/αντιστοιχία του ∆ΟΑΤΑΠ αλλά ̟ου το
̟τυχίο τους είναι α̟ό χώρα της ΕΕ ή α̟ό εγνωσµένου κύρους
Πανε̟ιστήµια χωρών εκτός ΕΕ. Όµως η έγκριση αυτών των αιτήσεων
α̟ό τη ΓΣΕΣ και η εγγραφή των Υ∆ στο µητρώο (δηλαδή η έναρξη
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της εκ̟όνησης) µ̟ορεί να γίνει µόνο µετά την ̟ροσκόµιση της
ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ.
Σηµείωση 3:
Κατά την εξέταση των αιτήσεων µ̟ορεί να υ̟άρξουν σχόλια ή
ερωτήσεις α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (και/ή την
ΓΣΕΣ) στα ο̟οία ο υ̟οψήφιος φοιτητής και ο ̟ροτεινόµενος
ε̟ιβλέ̟ων οφείλουν να α̟αντήσουν. Η διαδικασία έγκρισης θα
διακό̟τεται εφόσον δεν υ̟άρξει α̟άντηση ε̟ί των σχολίων α̟ό
τους ενδιαφερόµενους µέχρι την ε̟όµενη συνεδρίαση της ΕΜΣ ή της
ΓΣΕΣ.
4.2. Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή

Στην Αίτηση - Εισήγηση υ̟οψήφιου φοιτητή και ε̟ιβλέ̟οντος καθηγητή εκτός
α̟ό τον τίτλο θα αναφέρονται και θα συνυ̟ογράφουν οι ̟ροτεινόµενοι
συνε̟ιβλέ̟οντες, το Γνωστικό Αντικείµενο/Ε̟ιστηµονική Περιοχή της ∆∆ και το
Γνωστικό Αντικείµενο/Ε̟ιστηµονική Περιοχή των µελών της τριµελούς χωριστά.
Η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την ε̟ίβλεψη και καθοδήγηση του
υ̟οψηφίου θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελείται α̟ό:
Τον ε̟ιβλέ̟οντα: ένα µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικής της βαθµίδας του
καθηγητή, ανα̟ληρωτή καθηγητή ή ε̟ίκουρου καθηγητή, και
Τους συνε̟ιβλέ̟οντες: δύο µέλη, τα ο̟οία µ̟ορεί να είναι µέλη ∆.Ε.Π. του
Τµήµατος Ιατρικής ή άλλου τµήµατος του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης ή άλλου
Πανε̟ιστηµίου της ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής, α̟οχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή µέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του
εσωτερικού ή εξωτερικού, οι ο̟οίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού δι̟λώµατος.
Τα µέλη της τριµελούς ε̟ιτρο̟ής ̟ρέ̟ει να έχουν την ίδια ή συναφή ε̟ιστηµονική
ειδικότητα µε αυτή, στην ο̟οία ο υ̟οψήφιος διδάκτορας εκ̟ονεί τη διατριβή του
και να καλύ̟τουν όλο το εύρος της ∆∆. Θα ̟ρέ̟ει ωστόσο να α̟οφεύγεται η
συγκρότηση Τριµελών Συµβουλευτικών Ε̟ιτρο̟ών α̟ό µόνο ένα γνωστικό
αντικείµενο ή Ε̟ιστηµονική ̟εριοχή.
Κάθε µέλος ∆ΕΠ µ̟ορεί να ε̟ιβλέ̟ει µέχρι ̟έντε (5) το ̟ολύ υ̟οψήφιους
διδάκτορες ̟ου εκ̟ονούν διατριβή σύµφωνα µε τον ν. 3685/08 (σε αυτές δεν
̟ροσµετρώνται οι ∆∆ ̟ου εκ̟ονούνται βάσει του 2083/92).
Τρο̟ο̟οίηση Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής
Αιτιολογηµένα αιτήµατα για αλλαγή Σύνθεσης Τριµελούς Συµβουλευτικής
Ε̟ιτρο̟ής γίνονται δεκτά µετά α̟ό αίτηση του Ε̟ιβλέ̟οντος (όταν αυτό δεν είναι
εφικτό µε αίτηση των συνε̟ιβλε̟όντων) ̟ρος τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η εξέταση
των αιτηµάτων γίνεται α̟ό την ΕΜΣ η ο̟οία εισηγείται σχετικά ̟ρος την ΓΣΕΣ. Η
ΓΣΕΣ δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωµα να α̟οδεχτεί αυτούσια
την εισήγηση της ΕΜΣ ή να την τρο̟ο̟οιήσει.
4.3. Θέµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

Το θέµα της ∆∆ καθορίζεται α̟ό την Τριµελή Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή σε
συνεργασία µε τον Υ∆. Το θέµα και το Γνωστικό Αντικείµενο – Ε̟ιστηµονική
̟εριοχή στην ο̟οία ανήκει αναγράφεται στην Αίτηση - Εισήγηση Συνο̟τική
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Περιγραφή υ̟οψήφιου φοιτητή και ε̟ιβλέ̟οντος καθηγητή. Κατά την έγκριση
της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ό τη ΓΣΕΣ το θέµα της ∆∆
καταχωρείται ε̟ίσης στα ̟ρακτικά. ∆εν µ̟ορεί να υ̟άρξει αλλαγή ή τρο̟ο̟οίηση
θέµατος αν δεν ακολουθηθεί η ̟αρακάτω διαδικασία.
Τρο̟ο̟οίηση θέµατος ∆∆
Είναι θέµα της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής και στη συνέχεια της
Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής να α̟οφασίσει κατά ̟όσο η εκ̟ονούµενη
εργασία αντα̟οκρίνεται στον τίτλο ̟ου έχει η ∆∆. Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης
του τίτλου η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή θα ενηµερώνει τη γραµµατεία µε
ειδικό έντυ̟ο για την τρο̟ο̟οίηση του τίτλου και θα δηλώνει αν η αιτούµενη
αλλαγή ε̟ιφέρει αλλαγές και στο ̟ρωτόκολλο της µελέτης. Αν δεν υ̟άρχουν
αλλαγές στο ̟ρωτόκολλο της µελέτης η τρο̟ο̟οίηση τίτλου δεν θα συζητείται
στην ΕΜΣ αλλά θα ̟ροωθείται α̟ευθείας σε ̟ροσεχή ΓΣΕΣ για καταχώρηση στα
̟ρακτικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ρόκειται ̟ερί ουσιαστικής αλλαγής της ερευνητικής
̟ρότασης η αίτηση θα συζητείται στην ΕΜΣ η ο̟οία θα ελέγχει αν η ∆∆ ̟αραµένει
στο ίδιο αρχικό γνωστικό αντικείµενο και θα κάνει τη σχετική εισήγηση στη ΓΣΕΣ.
Εφόσον η ∆∆ ̟αραµένει εντός των ̟λαισίων του αρχικού γνωστικού αντικειµένου,
οι αλλαγές στην ερευνητική ̟ρόταση και/ή στον τίτλο δεν θα ε̟ιφέρουν διακο̟ή
της ∆∆ και έναρξη νέας.
Για Υ∆ ̟ου εκ̟ονούν διατριβή βάσει του ν. 2083/92 και χρειάζεται για λόγους
ανωτέρας βίας να αλλάξουν θέµα (διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο) αλλά δεν
έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ∆∆ µε την ισχύουσα νοµοθεσία, θα
ε̟ιτρέ̟εται η αλλαγή του θέµατος και της τριµελούς χωρίς αλλαγή της
ηµεροµηνίας έναρξης υ̟ό τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
• Να καταθέτουν αίτηση συνοδευόµενη α̟ό συνο̟τικό ̟ρωτόκολλο το ο̟οίο θα
̟ερνά α̟ό διαδικασία ελέγχου της ΕΜΣ
• Θα µ̟ορούν να ̟ροχωρήσουν στην υ̟οστήριξη της νέας ∆∆ τους µόνο αφότου
̟αρέλθει τριετία α̟ό την αλλαγή του θέµατος.

4.4. Πρόταση Ερευνητικού Έργου

Η ̟ρόταση Ερευνητικού έργου ̟εριλαµβάνεται στο έντυ̟ο της Αίτησης –
Εισήγησης το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να είναι υ̟ογεγραµµένο α̟ό την Τριµελή
Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή.
Στο ερευνητικό ̟ρωτόκολλο, η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή και ο
υ̟οψήφιος ̟αρουσιάζουν την ερευνητική υ̟όθεση ή τα ερευνητικά ερωτήµατα
̟ου ̟ροτείνουν να διερευνήσει ο Υ∆, και ̟ώς θα τα α̟αντήσει, αναλύοντας τα
̟αρακάτω ε̟ιµέρους σηµεία:
 Τι ̟ροτείνεται να γίνει και γιατί;
 Τι είναι γνωστό για το αντικείµενο της έρευνας;
 Ποιο είναι το ερευνητικό ερώτηµα και γιατί είναι σηµαντική η έρευνα;
 Πού και ̟ώς θα γίνει η έρευνα;
 Πότε θα γίνει η έρευνα και ̟όσο θα κοστίσει;
 Ποια είναι η βιβλιογραφία ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε;
Η ̟ρόταση ̟ρέ̟ει να έχει την ̟αρακάτω µορφή:
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΜΕΡΟΣ 1

(300 λέξεις)

ΜΕΡΟΣ 2

(400 λέξεις)

ΜΕΡΟΣ 3
(100 λέξεις)
ΜΕΡΟΣ 4

(400 λέξεις)

ΜΕΡΟΣ 5

(50 λέξεις)
ΜΕΡΟΣ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ποιο είναι το ε̟ιστηµονικό υ̟όβαθρο της έρευνας και η
σηµαντικότητα της;
Στο µέρος αυτό ̟εριγράφεται µε σαφήνεια ̟οιο είναι το ε̟ιστηµονικό
υ̟όβαθρο της έρευνας, ή/και το κοινωνικό ̟ρόβληµα ̟ου ̟ροτίθεται να
διερευνήσει. Αναφέρεται ̟οιο ήταν το έναυσµα για την ενασχόληση µε το
θέµα, γιατί είναι σηµαντικό να ̟ραγµατο̟οιηθεί η έρευνα και ̟οια
εκτιµάται ότι θα είναι η συµβολή του ̟ροτεινόµενου έργου στην ̟ρόοδο της
ε̟ιστήµης ή/και στην κοινωνική ανά̟τυξη.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τι είναι γνωστό για το αντικείµενο της έρευνας;
Στο µέρος αυτό ̟αρουσιάζεται το σηµερινό ε̟ί̟εδο γνώσεων στη διεθνή
βιβλιογραφία στο αντικείµενο της ερευνητικής ̟ρότασης. Η αναδροµή στη
βιβλιογραφία αναφέρεται σε κάθε κύριο ε̟ιστηµονικό και τεχνολογικό θέµα
̟ου ά̟τεται άµεσα του ερευνητικού αντικείµενου της ̟ρότασης. Η
ανασκό̟ηση ̟εριλαµβάνει και τα α̟οτελέσµατα ερευνών ̟ου έχουν
διεξαχθεί στην Ελλάδα και έχουν δηµοσιευτεί σε ξενόγλωσσα ή Ελληνικά
ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά .

ΣΤΟΧΟΣ
Ποιο είναι το ερευνητικό ερώτηµα;
Στο µέρος αυτό ̟αρουσιάζεται η ερευνητική υ̟όθεση, καθώς και τα
ε̟ιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα ̟ου θα α̟αντηθούν α̟ό την ̟ροτεινόµενη
έρευνα.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Πού και ̟ώς θα γίνει η έρευνα;
Στο µέρος αυτό ̟εριγράφεται η µεθοδολογία για την εκτέλεση του
̟ροτεινόµενου ερευνητικού έργου και ̟αρατίθενται οι ε̟ιµέρους τεχνικές
̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αυτό α̟αιτείται,
̟ροσδιορίζεται ο ̟ληθυσµός στον ο̟οίο θα γίνει η έρευνα, ο τρό̟ος
καθορισµού του δείγµατος, τα κριτήρια ε̟ιλογής του ̟ληθυσµού και τα
κριτήρια υ̟ολογισµού του µεγέθους του δείγµατος.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (αν χρειάζεται)
Ανακύ̟τουν θέµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν στους κώδικες της βιοηθικής;
Στο µέρος αυτό αναφέρεται αν είναι αναγκαία η α̟όκτηση άδειας για τη
διεξαγωγή της έρευνας α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή βιοηθικής (ή/και α̟ό
άλλο όργανο). Ε̟ίσης, αναφέρεται αν έχει δοθεί η άδεια ή αν έχουν
δροµολογηθεί οι διαδικασίες α̟όκτησής της.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT αν χρειάζεται (Υ̟όδειγµα στο
Παράρτηµα)
Πότε θα γίνει η έρευνα;
Στο µέρος αυτό ̟αρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα της έρευνας µε σχήµα
Gantt.

Μήνες 

0-6

7-12

1318

1924

2530

3136

3742

4348

4954

5560

Τίτλος φάσης 

Έκθεση Προόδου
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6166

67-72

Υ̟οστήριξη ∆∆

ΜΕΡΟΣ 7

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ αν χρειάζεται
Πόσο θα κοστίσει η έρευνα και ̟ού θα βρεθούν οι ̟όροι
Αναφέρονται τα ̟ροβλε̟όµενα έξοδα για τη διεξαγωγή της έρευνας και οι
̟ηγές χρηµατοδότησης. Αν η έρευνα διεξαχθεί µε ιδίους ̟όρους, αυτό
αναφέρεται.

(50 λέξεις ή 2 ̟ίνακες
ΜΕΡΟΣ 8
(οι 20 ̟ιο
σηµαντικές
αναφορές)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(Για τη βιβλιογραφία συνιστάται η µέθοδος Harvard)

Κατά τη δήλωση του γνωστικού αντικειµένου στο ανωτέρω έντυ̟ο θα ̟ρέ̟ει να
α̟οφεύγεται η χρήση υ̟ερβολικά γενικών όρων ̟.χ. «Πνευµονολογία» ή
«Καρδιολογία». Συνιστάται το γνωστικό αντικείµενο να είναι της µορφής Γενικό /
Ειδικό ή ό̟οια άλλη σύντοµη φράση το ̟εριγράφει καλύτερα χωρίς να το
εξειδικεύει υ̟ερβολικά. Παραδείγµατα γνωστικών αντικειµένων α̟οτελούν
φράσεις ό̟ως:
Καρδιολογία / Ηλεκτροφυσιολογία ή
Οφθαλµολογία / ∆ιαθλαστική Χειρουργική ή
Ογκολογία / Ογκογένεση
Ρευµατολογία / Αυτοανοσία / Φλεγµονή
Συνιστάται τα ερευνητικά ̟ρωτόκολλα για εκ̟όνηση ∆∆ να είναι στην Ελληνική
γλώσσα και η κατάθεση ̟ρωτοκόλλων στην Αγγλική να γίνεται µόνο στις
̟ερι̟τώσεις ό̟ου είτε ο υ̟οψήφιος είναι αλλοδα̟ός ή συµµετέχει στην τριµελή
αλλοδα̟ός ε̟ιστήµονας.
4.5. Έλεγχος Πρότασης Ερευνητικού Έργου

Η ΕΜΣ ελέγχει την ̟ρόταση ερευνητικού έργου κατά τον έλεγχο της αίτησης
εκ̟όνησης. ∆εν υ̟εισέρχεται στο ε̟ιστηµονικό µέρος της ̟ρότασης καθώς αυτό
είναι α̟οκλειστική ευθύνη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής. Η ΕΜΣ
ελέγχει µόνο αν:
1. Υ̟άρχει σαφές εννοιολογικό ̟λαίσιο (conceptual frame work)
2. Υ̟άρχει συγκεκριµένη ερευνητική υ̟όθεση/ερώτηµα
3. Η µεθοδολογία είναι ε̟αρκής για να α̟αντηθεί το ερώτηµα
4. Η σύνθεση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής είναι κατάλληλη για να
καλύψει τις ανάγκες της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
4.6. Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου

Η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή σε συνεργασία µε τον Υ∆ είναι υ̟οχρεωµένη
να καταθέτει ετήσια έκθεση ̟ροόδου σε ειδικό έντυ̟ο ̟ου ̟αρέχει η γραµµατεία,
υ̟ογεγραµµένο τουλάχιστον α̟ό τα δύο µέλη της. Η ετήσια έκθεση ̟ροόδου
̟ρέ̟ει να συνοδεύεται ̟άντα α̟ό σύντοµη ̟εριγραφή των ̟ε̟ραγµένων και των
ε̟ιτευγµάτων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στα ̟λαίσια της εκ̟όνησης κατά το
α̟ερχόµενο έτος έκτασης τουλάχιστον 1000 λέξεων. Η κατάθεση του εντύ̟ου
̟ρέ̟ει να γίνεται το αργότερο το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους για όσες ετήσιες
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εκθέσεις έχουν ολοκληρωθεί κατά το ̟ροηγούµενο έτος. Οι Υ∆ ̟ου ξεκινούν
εκ̟όνηση ∆∆ τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο µ̟ορούν να φέρουν
την ̟ρώτη ετήσια έκθεση τον Ιανουάριο του µεθε̟όµενου έτους σε σχέση µε το έτος
έναρξης. Οι ετήσιες εκθέσεις θα αντιµετω̟ίζονται ως εισερχόµενα έγγραφα και θα
λαµβάνουν αριθµό ̟ρωτοκόλλου. Η κατάθεση ̟ολλα̟λών εκθέσεων ταυτοχρόνως
µε αναδροµικές ηµεροµηνίες δεν ε̟ιτρέ̟εται και θα γίνεται δεκτή µόνο η έκθεση
̟ου αφορά στο ̟ιο ̟ρόσφατο έτος εκ̟όνησης. Η γραµµατεία θα δίνει αναφορά
για τις ετήσιες εκθέσεις ̟ροόδου ̟ου δεν έχουν ακόµα ̟αραδοθεί στην ̟ρώτη
συνεδρίαση της ΕΜΣ και της ΓΣΕΣ µετά τον Ιανουάριο κάθε έτους. ∆εν θα µ̟ορεί
να γίνει δεκτή α̟ό τη γραµµατεία κατάθεση αιτήµατος για σύσταση Ε̟ταµελούς
Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής αν δεν έχουν κατατεθεί οι οφειλόµενες ετήσιες εκθέσεις
̟ροόδου. Η µη κατάθεση ετήσιων ̟ροόδων για ̟ερισσότερα α̟ό 2 έτη θα α̟οτελεί
αιτία διερεύνησης του ενδεχόµενου διαγραφής του Υ∆.

Αρνητική Έκθεση Προόδου
Εάν η α̟όδοση του Υ∆ κριθεί αρνητικά σε µία ετήσια έκθεση ̟ροόδου η
γραµµατεία κοινο̟οιεί στον Υ∆ τη σχετική έκθεση. Αν υ̟άρξουν δύο αρνητικές
εκθέσεις ̟ροόδου για δύο συνα̟τά έτη τότε η ΓΣΕΣ θα µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στη
διαγραφή του Υ∆.
4.7. Παρακολούθηση Μαθηµατων

Οι Υ∆ ̟ου δεν είναι κάτοχοι Μ∆Ε έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την αρχική
τους δήλωση µαθηµάτων κατό̟ιν σχετικής αιτήσεως τους και έγκρισης της
τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής. Η βαθµολογία ̟ου λαµβάνουν οι Υ∆ στα
µαθήµατα αυτά θα ε̟ικυρώνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ.
4.8. Χρονική ∆ιάρκεια Εκ̟όνησης της ∆ιατριβής
4.8.a

Κάτοχοι Μ∆Ε

Για τους κατόχους Μ∆Ε η ελάχιστη διάρκεια εκ̟όνησης είναι τα τρία
(3) ̟λήρη ηµερολογιακά έτη, α̟ό την ηµεροµηνία ορισµού της
τριµελούς µέχρι την ηµεροµηνία της δηµόσιας ̟αρουσίασης της ∆∆.
4.8.b

Μη κάτοχοι Μ∆Ε

Για τους µη κατόχους Μ∆Ε η ελάχιστη διάρκεια εκ̟όνησης είναι τα
τέσσερα (4) ̟λήρη ηµερολογιακά έτη α̟ό την ηµεροµηνία ορισµού
της τριµελούς µέχρι την ηµεροµηνία της δηµόσιας ̟αρουσίασης της
∆∆.
4.8.c

Μέγιστη διάρκεια εκ̟όνησης ∆∆

Η χρονική διάρκεια εκ̟όνησης της διατριβής δεν µ̟ορεί να είναι
µεγαλύτερη α̟ό έξι έτη α̟ό την ηµεροµηνία της έναρξης εκ̟όνησης
για όλους τους υ̟οψήφιους διδάκτορες (κατόχους και µη κατόχους
Μ∆Ε).
4.8.d

Παράταση εκ̟όνησης

Με το ̟έρας της εξαετίας οι Υ∆ είναι υ̟οχρεωµένοι να υ̟οβάλουν
αιτιολογηµένη αίτηση για ̟αράταση, µε ̟ληροφορίες για τη φάση
στην ο̟οία βρίσκεται η εκ̟όνηση της ∆∆ υ̟ογεγραµµένη α̟ό τα
µέλη της τριµελούς. Υ∆ ̟ου δεν υ̟οβάλουν αίτηση ̟αράτασης δεν
θα µ̟ορούν να α̟ολαµβάνουν των υ̟ηρεσιών του Τµήµατος
(ασφάλιση, βεβαιώσεις, ̟άσο κλ̟) και των ̟ρονοµίων ̟ου έχουν οι
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κανονικά φοιτούντες Υ∆ (κάρτα στάθµευσης κ.α.). Αν ̟αρέλθουν
δύο (2) έτη µετά τη λήξη της εξαετίας χωρίς αίτηση ̟αράτασης ή
̟αρέλθουν 2 έτη µετά την τελευταία αίτηση ̟αράτασης χωρίς νέα
αίτηση ̟αράτασης τότε η ΓΣΕΣ θα µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στη
διαγραφή του Υ∆.
Η ̟αράταση φοίτησης για τους διδάκτορες θεωρείται αυτονόητη για
το χρονικό διάστηµα ̟ου α̟αιτείται αν υ̟άρξει αίτηση για σύσταση
Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής.
4.9. Προϋ̟οθέσεις λήψης διδακτορικού δι̟λώµατος
4.9.a

Κάτοχοι Μ∆Ε

Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη σύσταση της Ε̟ταµελούς
Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής (ΕΕΕ) για την ∆∆ ενός υ̟οψηφίου ∆ιδάκτορα
α̟οτελεί η δηµοσίευση όλων ή µέρους των α̟οτελεσµάτων της
ερευνητικής εργασίας του σε διεθνές ̟εριοδικό µετά α̟ό διαδικασία
κρίσης (peer review) το ο̟οίο να αναφέρεται στη διεθνή βάση
δεδοµένων ISI.
Για τη δηµοσίευση αυτή, ̟ου ̟ρέ̟ει να έχει γίνει µέσα στη διάρκεια
της εκ̟όνησης της ∆∆, θα ̟ρέ̟ει να ισχύουν τα ̟αρακάτω:
 Ο υ̟οψήφιος είναι ̟ρώτος συγγραφέας ή δεύτερος
συγγραφέας µε ίση συµµετοχή («equal contribution»).
 Η δηµοσίευση ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρωτότυ̟ο άρθρο και όχι
άρθρο ανασκό̟ησης.
 Το ̟εριοδικό στο ο̟οίο γίνεται η δηµοσίευση θα ̟ρέ̟ει να
έχει Impact Factor.
∆ηµοσιεύσεις σε ̟εριοδικά ό̟ου ο ε̟ιβλέ̟ων ή µέλος της τριµελούς
συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής είναι ο εκδότης (editor) δεν θα γίνονται
δεκτές.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου δύο (ή ̟ερισσότεροι) Υ∆ είναι ̟ρώτοι
συγγραφείς µε ίση συµµετοχή σε δηµοσίευση στα ̟λαίσια της ∆∆
τους, µόνο ο ένας θα µ̟ορεί να κάνει αίτηση για σύσταση
Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής χρησιµο̟οιώντας την εν λόγω
δηµοσίευση. Η ΓΣΕΣ µ̟ορεί να ε̟ιτρέψει σε δεύτερο Υ∆ (̟ρώτο
συγγραφέα µε ίση συµµετοχή) να χρησιµο̟οιήσει την ίδια
δηµοσίευση µε άλλον Υ∆, εφόσον κρίνει ότι ̟ρόκειται ̟ερί
εξαιρετικής δηµοσίευσης.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου Υ∆ εκ̟ονούν τη ∆∆ τους σε εργαστήριο ή
χώρο εκτός του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, η δηµοσίευση ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσουν κατά την αίτησή για τη σύσταση της Ε̟ταµελούς
Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής θα ̟ρέ̟ει σαφώς να αναφέρει το Τµήµα
Ιατρικής και το Πανε̟ιστήµιο Κρήτης στα στοιχεία των συγγραφέων
(affiliations). ∆ηµοσιεύσεις χωρίς αναφορά στο Τµήµα δεν θα
γίνονται δεκτές.
4.9.b

Μη κάτοχοι Μ∆Ε
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Οι µη κάτοχοι Μ∆Ε είναι υ̟οχρεωµένοι να ε̟ιτύχουν στα δύο
µαθήµατα οργανωµένου ΠΜΣ του Τµήµατος Ιατρικής ̟ου δήλωσαν
στην αίτησή τους για εκ̟όνηση ∆∆ και να έχουν 1 δηµοσίευση ̟ου
να ̟ληροί τα κριτήρια στο 4.7.α.
4.10.

Κρίση Υ̟οψήφιου ∆ιδάκτορα
4.10.a

Συγγραφή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.

H συγγραφή της διατριβής ̟ραγµατο̟οιείται είτε στην ελληνική
γλώσσα και ̟εριέχει εκτενή ̟ερίληψη στην αγγλική (τουλάχιστον 2
σελίδες) ή στην Αγγλική γλώσσα, µε εκτενή ̟ερίληψη στην Ελληνική
γλώσσα (τουλάχιστον 2 σελίδες). Στο τελικό ανάτυ̟ο της ∆∆ σε
χωριστό ̟αράρτηµα ̟εριλαµβάνεται και ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης ή
των δηµοσιεύσεων ̟ου έγιναν στα ̟λαίσια της ∆∆ (ή στην ̟ερί̟τωση
̟ου δεν υ̟άρχουν τα ανάτυ̟α, αντίγραφο της δηµοσίευσης ή των
δηµοσιεύσεων στην τελική τους µορφή).
4.10.b

Ορισµός Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής (ΕΕΕ)

Μετά την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου του
υ̟οψηφίου, τη δηµοσίευση µέρους ή όλων των α̟οτελεσµάτων της
εργασίας του και την σύνταξη ενός ̟ροσχεδίου της διδακτορικής
διατριβής, η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή εισηγείται ̟ρος την
ΓΣΕΣ τον ορισµό της ΕΕΕ.
Σύµφωνα µε τον ν. Ν. 3685/2008 στην E̟ταµελή Eξεταστική
E̟ιτρο̟ή:
 Πρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα µέλη της 3µελούς
 Πρέ̟ει να υ̟άρχουν 4 µέλη ∆ΕΠ α̟ό τα ο̟οία 2 να ανήκουν
στο Τµήµα Ιατρικής
 Μ̟ορούν να συµµετέχουν µέλη ∆ΕΠ Πανε̟ιστηµίων της
αλλοδα̟ής
 Μ̟ορούν να συµµετέχουν καθηγητές ΑΣΕΙ ή µέλη ΕΠ των
ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ̟ου είναι κάτοχοι διδακτορικού
δι̟λώµατος
 Μ̟ορούν να συµµετέχουν Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄
̟ου υ̟ηρετούν σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της
χώρας ή του εξωτερικού και είναι κάτοχοι διδακτορικού
δι̟λώµατος
 Μ̟ορούν να συµµετέχουν α̟οχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. (είτε ανήκουν στην τριµελή είτε όχι)
Όλα τα µέλη της ΕΕΕ ̟ρέ̟ει να έχουν την ίδια ή συναφή
ε̟ιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην ο̟οία ο υ̟οψήφιος
διδάκτορας εκ̟όνησε τη διατριβή του. Συνιστάται τουλάχιστον ένα
µέλος της ε̟ιτρο̟ής να ̟ροέρχεται α̟ό άλλο τµήµα του
Πανε̟ιστηµίου Κρήτης ή άλλο AEI ή να είναι ερευνητής
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας.
Το αίτηµα της Τριµελούς συνοδευόµενο α̟ό το ανάτυ̟ο της
δηµοσίευσης και ̟ερίληψη της ∆∆ συζητείται α̟ό την ΕΜΣ η ο̟οία
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εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοσίευσης και δεν υ̟άρχει
ανάτυ̟ο η τριµελής µ̟ορεί να κάνει αίτηση µε ένα α̟λό αντίγραφο
της ̟ρος δηµοσίευση εργασίας στην τελική της µορφή και την
ε̟ιστολή α̟οδοχής (letter of acceptance) α̟ό το ̟εριοδικό. Η ΓΣΕΣ
δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωµα να α̟οδεχτεί
αυτούσια την εισήγηση της ΕΜΣ ή να την τρο̟ο̟οιήσει.
Πρόεδρος της Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής είναι ο Ε̟ιβλέ̟ων
Καθηγητής.
4.10.c

Αξιολόγηση ∆∆

H αξιολόγηση και η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής
α̟οτελεί ευθύνη της ΕΕΕ. Η δηµόσια ̟αρουσίαση της ∆∆ ̟ρέ̟ει και
µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µόνο εφόσον το θέµα ̟αραµένει
ε̟ιστηµονικά ε̟ίκαιρο. Εφόσον ̟αρέλθει 1 έτος α̟ό τον ορισµό της
ΕΕΕ χωρίς να έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί η δηµόσια ̟αρουσίαση η
διδακτορική διατριβή θα διακό̟τεται κατό̟ιν σχετικής
̟ροειδο̟οίησης της γραµµατείας. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση η
δηµόσια ̟αρουσίαση της ∆∆ θα µ̟ορεί να γίνει µόνο κατό̟ιν
αιτήσεως-βεβαίωσης του ε̟ιβλέ̟οντος ̟ρος τη ΓΣΕΣ ότι το θέµα
εξακολουθεί να είναι ε̟ίκαιρο και εγκρίσεως της ΓΣΕΣ.
Με ευθύνη του ε̟ιβλέ̟οντα Καθηγητή και του Υ∆ τα µέλη της ΕΕΕ
λαµβάνουν το ̟ροσχέδιο της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής τουλάχιστον 3
εβδοµάδες ̟ριν την δηµόσια ̟αρουσίαση της ∆ιατριβής.
H διδακτορική διατριβή ̟αρουσιάζεται δηµόσια ενώ̟ιον των µελών
της ΕΕΕ και ακροατηρίου ε̟ιστηµόνων και φοιτητών. Ο τό̟ος και ο
χρόνος της ̟αρουσίασης α̟οφασίζεται α̟ό κοινού α̟ό τον
E̟ιβλέ̟οντα Kαθηγητή και τον Υ∆ και γνωστο̟οιείται στη
γραµµατεία α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα τουλάχιστον 10 ηµέρες ̟ριν την
̟αρουσίαση. Η γραµµατεία ανακοινώνει την δηµόσια ̟αρουσίαση
της ∆∆ 1 εβδοµάδα ̟ριν την ̟ραγµατο̟οίησή της. Η γραµµατεία
έχει ε̟ίσης την ευθύνη να ανακοινώνει τις τυχόν αναβολές,
ακυρώσεις ή αλλαγές στην ώρα και στο χώρο διεξαγωγής της
δηµόσιας ̟αρουσίασης κατό̟ιν συνεννοήσεως µε τον ε̟ιβλέ̟οντα.
Όλες οι ̟αρα̟άνω ανακοινώσεις θα γίνονται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Κατά τη δηµόσια ̟αρουσίαση της ∆∆, µετά την ολοκλήρωση της
ανά̟τυξης του θέµατος και την α̟άντηση του υ̟οψηφίου σε
σχετικές ερωτήσεις, α̟οχωρεί ο υ̟οψήφιος και το ακροατήριο. Τα
µέλη της ΕΕΕ συσκέ̟τονται για να διατυ̟ώσουν την κρίση τους και
συντάσσουν τελική έκθεση (σύµφωνα µε το «Έντυ̟ο Αξιολόγησης
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής» ̟ου έχει ετοιµάσει η γραµµατεία)
αναφορικά µε το ̟ρωτότυ̟ο της ερευνητικής εργασίας και της
σηµασία της στην ε̟ιστήµη. Ε̟ίσης αξιολογούνται οι γνώσεις, οι
ικανότητες και γενικά η ε̟άρκεια του υ̟οψηφίου στο ε̟ιστηµονικό
̟εδίο της διατριβής του. Εάν ενδείκνυται, τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής
µ̟ορούν να ̟ροτείνουν διορθώσεις οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να δίνονται
εγγράφως στον υ̟οψήφιο και η ε̟ιτρο̟ή θα ̟ρέ̟ει να ορίζει µε
σαφήνεια στην έκθεση αν θα χρειαστεί να ε̟αναξιολογήσει τη
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∆ιδακτορική ∆ιατριβή σε νέα συνεδρίαση ή όχι και να καθορίσει τη
σχετική ̟ροθεσµία. Για την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής
α̟αιτούνται ̟έντε (5) τουλάχιστον θετικές ψήφοι α̟ό τα µέλη της
ΕΕΕ.
Μετά την ̟αρουσίαση της ∆∆ και ̟ριν την αναγόρευση του
υ̟οψηφίου σε διδάκτορα θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν στη γραµµατεία:
 Το «Έντυ̟ο Αξιολόγησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής»
υ̟ογεγραµµένο α̟ό όσα µέλη της Ε̟ταµελούς ήταν ̟αρόντα
κατά την ̟αρουσίαση
 2 ανάτυ̟α της ∆∆ σε έντυ̟η και ψηφιακή µορφή στην τελική
της µορφή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ταµελής είχε υ̟οδείξει
διορθώσεις, ο Υ∆ διορθώνει την διατριβή του σύµφωνα µε
αυτές. Η διορθωµένη διατριβή εγκρίνεται α̟ό τον
Ε̟ιβλέ̟οντα Καθηγητή ̟ριν κατατεθεί στην γραµµατεία. Η
εκτύ̟ωση της ∆∆ γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή οικονοµία σε
χαρτί (κείµενο µε µεσαίου µεγέθους γραµµατοσειρές χωρίς
µεγάλα ̟εριθώρια σελίδων ή µεγάλα κενά µεταξύ γραµµών
και εκτύ̟ωση µ̟ρος-̟ίσω)
 1 ανάτυ̟ο της ∆∆ σε έντυ̟η και ψηφιακή µορφή στην τελική
της µορφή για τη βιβλιοθήκη του Πανε̟ιστηµίου.
4.11.

Αναγόρευση ∆ιδάκτορα και α̟ονοµή ∆ιδακτορικού δι̟λώµατος

H αναγόρευση του ∆ιδάκτορα γίνεται α̟ό την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος
Ιατρικής µόνο εφόσον ο Υ∆ έχει τακτο̟οιήσει τις υ̟οχρεώσεις του ̟ρος τη
γραµµατεία. Η καθοµολόγηση του ∆ιδάκτορα και η α̟ονοµή του
διδακτορικού δι̟λώµατος γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους
τύ̟ους του Τµήµατος. Οι διδάκτορες ̟ου δεν µ̟ορούν να ̟αραστούν στην
τελετή ορκωµοσίας θα µ̟ορούν να ̟αραλαµβάνουν το διδακτορικό
δί̟λωµα οι ίδιοι ή µε εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ό τους σε ηµεροµηνία
µεταγενέστερη της τελετής ορκωµοσίας.
(∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα και Καθοµολόγηση ∆ιδάκτορα στο ̟αράρτηµα).

Πιστο̟οιητικό ολοκλήρωσης της διατριβής.
Πριν α̟ό την καθοµολόγηση των υ̟οψηφίων διδακτόρων µ̟ορεί να δοθεί
στον διδάκτορα ̟ιστο̟οιητικό για την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση της όλης
δοκιµασίας.
∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα
Το ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα είναι δηµόσιο έγγραφο. Α̟ονέµεται α̟ό το
Ιατρικό Τµήµα µετά την ̟εράτωση των υ̟οχρεώσεων του/της Υ̟οψηφίου
∆ιδάκτορα ό̟ως ορίζονται στον ̟αρόντα Κανονισµό. Στο δί̟λωµα
αναφέρεται το Πανε̟ιστήµιο Κρήτης, το Τµήµα Ιατρικής, το όνοµα,
ε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο και τό̟ος καταγωγής του διδάκτορα, και η
ηµεροµηνία αναγόρευσης. Υ̟ογράφεται α̟ό τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο
και το Γραµµατέα του Τµήµατος και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του
Πανε̟ιστηµίου.
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5. Εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σύµφωνα µε το ν. 2083/92 (Παλαιός νόµος)
Το ̟αρόν κεφάλαιο αφορά τις Μετα̟τυχιακές Σ̟ουδές ̟ου οδηγούν στην α̟ονοµή
διδακτορικού δι̟λώµατος µέσω της διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟ει το Άρθρο 13 του
Νόµου 2083/92 δηλαδή αφορά τις διδακτορικές διατριβές µε ηµεροµηνία έναρξης
µέχρι και την 15η Ιουλίου 2008. Για όσα ζητήµατα δεν καλύ̟τονται α̟ό αυτό το
κεφάλαιο, ισχύουν όσα ̟ροβλέ̟ονται στα υ̟όλοι̟α κεφάλαια του ̟αρόντος
κανονισµού (είναι κοινά για όλους τους Υ∆).
5.1. Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Καθηγητής ̟ρέ̟ει να είναι µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και να
ανήκει στην βαθµίδα του Καθηγητή, του Ανα̟ληρωτή Καθηγητή ή του Ε̟ίκουρου
καθηγητή σύµφωνα µε τον Νόµο 2083/92. Ο ε̟ιβλέ̟ων καθηγητής ορίζεται
̟ρόεδρος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής. Τα άλλα δύο µέλη της
Τριµελούς µ̟ορεί να είναι µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ ενώ ένα α̟ό τα δύο µέλη της
Τριµελούς µ̟ορεί να είναι είτε
• Λέκτορας (µόνιµος ή µε τουλάχιστον τριετή θητεία) του Τµήµατος Ιατρικής ή
• Ερευνητής Α, Β ή Γ βαθµίδας αναγνωρισµένου ερευνητικού ιδρύµατος της
Ελλάδας ή του εξωτερικού ̟ου είναι κάτοχοι διδακτορικού δι̟λώµατος και
έχουν ε̟αρκή ε̟ιστηµονική, ερευνητική & συγγραφική δραστηριότητα.
Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ̟ου α̟οχωρούν λόγω συµ̟ληρώσεως του ορίου ηλικίας,
διατηρούν την ιδιότητα του µέλους τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής
υ̟οψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του ε̟ιβλέ̟οντος καθηγητή τις ο̟οίες
έχουν ̟ριν την α̟οχώρησή τους. Τα γνωστικά αντικείµενα των µελών της
Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ρέ̟ει να είναι σχετικά και
συµ̟ληρωµατικά µε το θέµα της διατριβής.
Τρο̟ο̟οίηση Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής
Αιτιολογηµένα αιτήµατα για αλλαγή Σύνθεσης Τριµελούς Συµβουλευτικής
γίνονται δεκτά µετά α̟ό αίτηση του Ε̟ιβλέ̟οντος (όταν αυτό δεν είναι εφικτό µε
αίτηση των συνε̟ιβλε̟όντων) ̟ρος τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος. Η εξέταση των
αιτηµάτων γίνεται α̟ό την ΕΜΣ η ο̟οία εισηγείται σχετικά ̟ρος την ΓΣΕΣ. Η
ΓΣΕΣ δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωµα να α̟οδεχτεί αυτούσια
την εισήγηση της ΕΜΣ ή να την τρο̟ο̟οιήσει.
5.2. Τρο̟ο̟οίηση θέµατος
Είναι θέµα της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής και στη συνέχεια της
Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής να α̟οφασίσει κατά ̟όσο η εκ̟ονούµενη
εργασία αντα̟οκρίνεται στον τίτλο ̟ου έχει η ∆∆. Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης
του τίτλου η Τριµελής Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή θα ενηµερώνει τη γραµµατεία µε
ειδικό έντυ̟ο για την τρο̟ο̟οίηση του τίτλου και θα δηλώνει αν η αιτούµενη
αλλαγή ε̟ιφέρει αλλαγές και στο ̟ρωτόκολλο της µελέτης. Αν δεν υ̟άρχουν
αλλαγές στο ̟ρωτόκολλο της µελέτης η τρο̟ο̟οίηση τίτλου δεν θα συζητείται
στην ΕΜΣ αλλά θα ̟ροωθείται α̟ευθείας σε ̟ροσεχή ΓΣΕΣ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
̟ρόκειται ̟ερί ουσιαστικής αλλαγής της ερευνητικής ̟ρότασης η αίτηση θα
συζητείται στην ΕΜΣ η ο̟οία θα κάνει τη σχετική εισήγηση στη ΓΣΕΣ.
5.3. Ηµεροµηνία Έναρξης
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Η έναρξης της εκ̟όνησης µιας ∆∆ ̟ου εκ̟ονείται βάσει του ν. 2083/92
καθορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία ορισµού του θέµατος. Η αλλαγή θέµατος εντός
του ιδίου γνωστικού αντικειµένου/ε̟ιστηµονικού ̟εδίου δεν θα ε̟ιφέρει
µεταβολή στην ηµεροµηνία έναρξης της διατριβής. Ριζική τρο̟ο̟οίηση του
θέµατος στα ̟λαίσια διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου/ε̟ιστηµονικού
̟εδίου σε σχέση µε το αρχικό σηµαίνει έναρξη νέας διατριβής η ο̟οία θα
εκ̟ονηθεί µε βάση τον ν. 3685/08. Προτού ̟ροωθηθεί ̟ρος τη ΓΣΕΣ για έγκριση
µια τέτοια τρο̟ο̟οίηση θέµατος, ο ε̟ιβλέ̟ων και ο Υ∆ θα ενηµερώνονται σχετικά
α̟ό την ΕΜΣ.
5.4. Χρονική ∆ιάρκεια Εκ̟όνησης της ∆ιατριβής
Η χρονική διάρκεια εκ̟όνησης της διατριβής δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό
τρία έτη ούτε µεγαλύτερη α̟ό έξι έτη α̟ό την ηµεροµηνία καθορισµού του
θέµατος.
5.5. ∆ηµοσιεύσεις στα ̟λαίσια των ∆∆
Ισχύουν τα ίδια για όλους τους Υ∆ του Τµήµατος µε τις ̟αρακάτω
διαφορο̟οιήσεις για αυτούς ̟ου εκ̟ονούν βάσει του 2083/92:
Για όσους έχουν ηµεροµηνία έναρξης της ∆∆ τους ̟ριν τις 22 Α̟ριλίου του 2002,
µ̟ορούν να είναι οι ̟ρώτοι ή δεύτεροι συγγραφείς στη δηµοσίευση.
Για όσους έχουν ηµεροµηνία κατάθεσης της δηµοσίευσης τους (submission date)
µέχρι την 1/12/2007, η δηµοσίευση αρκεί να είναι σε αναγνωρισµένη διεθνή βάση
δεδοµένων (̟.χ. Medline, ISI ή άλλη ισότιµη).
5.6. Συγκρότηση Ε̟ταµελούς Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής
Σύµφωνα µε τον ν. 2083/92 και τον ν. 3549/07, για τη σύσταση της E̟ταµελούς
Eξεταστικής E̟ιτρο̟ής ισχύουν τα εξής:
• Πρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα µέλη της 3µελούς
• Πρέ̟ει να υ̟άρχουν 3 καθηγητές Α βαθµίδας
• Μ̟ορούν να συµµετέχουν Ερευνητές βαθµίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ ̟ου υ̟ηρετούν σε
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού
δι̟λώµατος
• Οµότιµοι και συνταξιούχοι
o ̟ου ήταν σε 3µελή ̟ριν την α̟οχώρησή τους µ̟ορούν να
̟αραµείνουν στην 3µελή και να συµµετέχουν στην 7µελή.
o ̟ου ήταν σε 7µελή ̟ριν την α̟οχώρησή τους µ̟ορούν να
̟αραµείνουν σε αυτή
o δεν µ̟ορούν να µ̟ουν σε 7µελή µετά την α̟οχώρησή τους ̟αρά µόνο
στις ̟αρα̟άνω δύο ̟ερι̟τώσεις
5.7. ∆ιακο̟ή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Στην ̟ερί̟τωση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών η εκ̟όνηση των ο̟οίων έχει υ̟ερβεί τα
10 έτη, θα µ̟ορεί να ε̟έλθει διαγραφή µε αίτηση του ε̟ιβλέ̟οντα η ο̟οία
̟ροωθείται α̟’ ευθείας στη ΓΣΕΣ. Η γραµµατεία θα α̟οστέλλει στον Υ∆
συστηµένη ε̟ιστολή στην ο̟οία θα του γνωστο̟οιεί την ̟ρόθεση της ΓΣΕΣ να τον
διαγράψει α̟ό το µητρώο.
6. ∆ιακο̟ή φοίτησης
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6.1. Οριστική ∆ιακο̟ή φοίτησης σε ΠΜΣ

Οριστική διακο̟ή της φοίτησης σε ΠΜΣ µ̟ορεί να υ̟άρξει µε α̟όφαση της ΓΣΕΣ
στην ̟ερί̟τωση των µονοτµηµατικών ΠΜΣ κατό̟ιν εισηγήσεων της ΣΕ του
̟ρογράµµατος ή της Ε∆Ε στην ̟ερί̟τωση των ∆ιατµηµατικών ΠΜΣ και
γνωστο̟οίηση ̟ρος τη γραµµατεία µετα̟τυχιακών και τη ΓΣΕΣ. Εκτός α̟ό τη
̟ερί̟τωση ό̟ου ο φοιτητής εγκαταλεί̟ει το ̟ρόγραµµα µε δική του ̟ρωτοβουλία,
σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση η διαγραφή ενός φοιτητή ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρως
αιτιολογηµένη. Οι ̟ιθανές αιτίες για διαγραφή καθώς και η διαδικασία ̟ου
ακολουθείται για τη λήψη της σχετικής α̟όφασης θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφονται µε
σαφήνεια στον Κανονισµό του Προγράµµατος.
6.2. Αναστολή φοίτησης σε ΠΜΣ

Αναστολή της έναρξης φοίτησης σε ΠΜΣ για ένα έτος µ̟ορεί να υ̟άρξει κατό̟ιν
αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφερόµενου φοιτητή. Για αιτήσεις αναστολής
κατά τη διάρκεια της φοίτησης ή για διαφορετικό χρονικό διάστηµα οι ΣΕ ή οι
Ε∆Ε των ΠΜΣ θα α̟οφασίζουν ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του ̟ρογράµµατος
και τα ̟ροβλε̟όµενα στον κανονισµό σ̟ουδών του ΠΜΣ. Η αναστολή της
φοίτησης θα τίθεται σε ισχύ µε την έγκριση της ΓΣΕΣ στην ̟ερί̟τωση των
µονοτµηµατικών ΠΜΣ ή της Ε∆Ε στην ̟ερί̟τωση των ∆ιατµηµατικών ΠΜΣ και
γνωστο̟οίηση ̟ρος τη γραµµατεία µετα̟τυχιακών και τη ΓΣΕΣ.
6.3. ∆ιακο̟ή εκ̟όνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

∆ιακο̟ή της εκ̟όνησης µιας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µ̟ορεί να υ̟άρξει µε
α̟όφαση της ΓΣΕΣ και κατό̟ιν εισηγήσεως της ΕΜΣ στις ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεις:
1. Με αίτηση ̟αραίτησης του ίδιου του Υ∆ η ο̟οία ̟ροωθείται α̟’ ευθείας στη
ΓΣΕΣ.
2. Στην ̟ερί̟τωση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών ̟ου φαίνεται να εκ̟ονούνται α̟ό 6
έως 10 έτη µε αιτιολογηµένη αίτηση του ε̟ιβλέ̟οντα.
3. Αν ̟αρέλθουν δύο (2) έτη µετά τη λήξη της εξαετίας χωρίς αίτηση ̟αράτασης ή
̟αρέλθουν 2 έτη µετά την τελευταία αίτηση ̟αράτασης χωρίς νέα αίτηση
̟αράτασης µε ̟ρόταση της γραµµατείας ή µε αίτηση του ε̟ιβλέ̟οντα.
4. Εάν δεν υ̟οβληθούν εκθέσεις ̟ροόδου για 3 συνα̟τά έτη µε ̟ρόταση της
γραµµατείας κατό̟ιν διερεύνησης ή µε αίτηση του ε̟ιβλέ̟οντα.
5. Αν υ̟άρξουν αρνητικές εκθέσεις ̟ροόδου για δύο συνα̟τά έτη, µε αίτηση του
ε̟ιβλέ̟οντα / ή α̟αίτηση της ΓΣΕΣ.
6. Οι Υ∆ µ̟ορούν να διαγραφούν για ̟αράβαση δεοντολογικών κανόνων ή για
ανάρµοστη συµ̟εριφορά.
Στις ̟ερι̟τώσεις 2,3 και 4 η γραµµατεία θα α̟οστέλλει ̟ροειδο̟οιητική
ε̟ιστολή στον Υ∆ µε κοινο̟οίηση στον ε̟ιβλέ̟οντα στην ο̟οία θα τους
ενηµερώνει για την ε̟ερχόµενη διαγραφή και τους λόγους ̟ου την
ε̟ιβάλλουν. Αν δεν υ̟άρξει τεκµηριωµένη α̟άντηση στην ανωτέρω ε̟ιστολή
και αίτηση ̟αράτασης/συνέχισης της ∆∆ εντός τριµήνου α̟ό την ηµεροµηνία
α̟οστολής της συστηµένης ε̟ιστολής, η ΓΣΕΣ θα µ̟ορεί να διαγράψει τον Υ∆
α̟ό το µητρώο του Τµήµατος.
7. ∆ικαιώµατα φοιτητή – Οικονοµική υ̟οστήριξη – Παροχές
7.1. Ενστάσεις
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7.1.a

Ενστάσεις για την α̟όρριψη αίτησης εισαγωγής σε ΠΜΣ

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλουν ένσταση κατά της
διαδικασίας ε̟ιλογής σε ΠΜΣ οφείλουν να το ̟ράξουν εντός 10
εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ανάρτησης των
α̟οτελεσµάτων της ε̟ιλογής στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΠΜΣ
/ Ηλεκτρονικό Πίνακα του Τµήµατος Ιατρικής. Η ένστασή τους θα
̟ρέ̟ει να είναι αιτιολογηµένη και να α̟ευθύνεται στη Γραµµατεία
µετα̟τυχιακών η ο̟οία την ̟ροωθεί στα όργανα του ΠΜΣ. Στον
Κανονισµό κάθε ̟ρογράµµατος θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται µε
ακρίβεια η διαδικασία διαχείρισης των ενστάσεων, το όργανο ̟ου θα
τις εξετάζει και το χρονικό διάστηµα µέσα στο ο̟οίο θα συµβαίνει
αυτό. Η α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου για την ένσταση θα
ε̟ικυρώνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ στην ̟ερί̟τωση των µονοτµηµατικών
ΠΜΣ ή α̟ό την Ε∆Ε στην ̟ερί̟τωση των ∆ιατµηµατικών ΠΜΣ και
γνωστο̟οίηση ̟ρος τη γραµµατεία µετα̟τυχιακών και τη ΓΣΕΣ.
7.1.b

Ενστάσεις για διαδικασίες στα ̟λαίσια ΠΜΣ (µαθήµατα, εργασίες κλ̟)

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλουν ένσταση κατά
ο̟οιασδή̟οτε διαδικασίας στα ̟λαίσια ενός ΠΜΣ οφείλουν να το
̟ράξουν µε αιτιολογηµένη αίτηση/ένσταση ̟ου να α̟ευθύνεται στη
Γραµµατεία µετα̟τυχιακών η ο̟οία την ̟ροωθεί στα όργανα του
ΠΜΣ. Στον Κανονισµό κάθε ̟ρογράµµατος θα ̟ρέ̟ει να
̟εριγράφεται µε ακρίβεια η διαδικασία διαχείρισης των ενστάσεων,
το όργανο ̟ου θα τις εξετάζει και το χρονικό διάστηµα µέσα στο
ο̟οίο θα συµβαίνει αυτό. Η α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου για
την ένσταση θα ε̟ικυρώνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ στην ̟ερί̟τωση των
µονοτµηµατικών ΠΜΣ ή α̟ό την Ε∆Ε στην ̟ερί̟τωση των
∆ιατµηµατικών ΠΜΣ και γνωστο̟οίηση ̟ρος τη γραµµατεία
µετα̟τυχιακών και τη ΓΣΕΣ.
7.1.c

Ενστάσεις για την α̟όρριψη αίτησης έναρξης ∆∆

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλουν ένσταση κατά της
α̟όρριψης της αίτησής τους οφείλουν να το ̟ράξουν εντός 20
εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς της
α̟ορρι̟τικής α̟όφασης. Η ένστασή τους θα ̟ρέ̟ει να είναι
αιτιολογηµένη και να α̟ευθύνεται στη Γραµµατεία µετα̟τυχιακών.
Η ΕΜΣ είναι το αρµόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης και
υ̟οχρεούται να εισηγηθεί σχετικά στη ΓΣΕΣ σε διάστηµα 2 µηνών
α̟ό την ̟αραλαβή της ένστασης. Η ΓΣΕΣ θα λάβει την οριστική
α̟όφαση.
7.1.d

Ενστάσεις για διαδικασίες στα ̟λαίσια εκ̟όνησης ∆∆

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλουν ένσταση κατά
ο̟οιασδή̟οτε διαδικασίας ή ενέργειας του ̟ροσω̟ικού του
Πανε̟ιστηµίου ̟ου τους θίγει, οφείλουν να το ̟ράξουν µε
αιτιολογηµένη αίτηση/ένσταση ̟ου να α̟ευθύνεται στη Γραµµατεία
Μετα̟τυχιακών. Η ΕΜΣ είναι το αρµόδιο όργανο για την εξέταση
της ένστασης και υ̟οχρεούται να εισηγηθεί σχετικά στη ΓΣΕΣ σε
διάστηµα 2 µηνών α̟ό την ̟αραλαβή της ένστασης. Η ΓΣΕΣ θα
λάβει την οριστική α̟όφαση.
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7.2. Υ̟οτροφίες
7.2.a

Υ̟οτροφίες Κληροδοτήµατος «Μαρία Μανασάκη»

Πρόκειται για υ̟οτροφίες ̟ου δίδονται σε ετήσια βάση σε
υ̟οψήφιους διδάκτορες της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας (Τµήµα
Ιατρικής) ως ε̟ιβράβευση της ε̟ίδοσής τους. Αρµόδιο όργανο για
την ε̟ιλογή των υ̟οτρόφων είναι η ΕΜΣ. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει τον
τελικό κατάλογο των ε̟ιλεγέντων και τον κοινο̟οιεί στην Εταιρεία
∆ιαχείρισης του Πανε̟ιστηµίου.
Όροι της ̟ροκήρυξης
∆ικαίωµα να υ̟οβάλλουν αίτηση έχουν όλοι οι υ̟οψήφιοι
∆ιδάκτορες.
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία ε̟ιλογής
είναι να έχουν καταθέσει στη γραµµατεία τις ετήσιες εκθέσεις
̟ροόδου ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος και να µην έχουν εκκρεµότητες σε
σχέση µε το φάκελό τους. Οι φοιτητές ̟ου φοιτούν σε διατµηµατικά
ΠΜΣ µ̟ορούν να καταθέσουν αίτηση στο Τµήµα Ιατρικής µόνο
εφόσον ανήκουν σε αυτό (δηλαδή ο ε̟ιβλέ̟ων τους είναι µέλος ∆ΕΠ
του Τµήµατος Ιατρικής).
Η υ̟οτροφία θα µ̟ορεί να δίνεται στον ίδιο υ̟οψήφιο διδάκτορα
για 2ο συνεχές έτος µόνο σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις (̟.χ. αν στο
µεταξύ έχει υ̟άρξει δηµοσίευση σε ̟εριοδικό µε υψηλή κατάταξη
στο ̟εδίο του).
Κριτήρια Αξιολόγησης
Η ε̟ιλογή των υ̟οτρόφων θα γίνεται µετά α̟ό συνέντευξη στην
ο̟οία θα αξιολογούνται τα ̟αρακάτω:
Για τους Υ∆ στο ̟ρώτο έτος :
Η Ε̟ίδοση τους στο Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης (αν είναι
κάτοχοι)
∆ηµοσιεύσεις, ̟αρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεύσεις-διακρίσεις
σχετικές µε τη µετα̟τυχιακή τους εργασία ή τη διδακτορική τους
διατριβή
Συστατικές ε̟ιστολές
Για τους Υ∆ α̟ό το δεύτερο έτος και ̟άνω:
∆ηµοσιεύσεις, ̟αρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεύσεις-διακρίσεις
σχετικές µε τη διδακτορική τους διατριβή
Συστατικές ε̟ιστολές
Α̟αραίτητα ∆ικαιολογητικά
• Αίτηση για τη χορήγηση της Υ̟οτροφίας (θα διατίθεται α̟ό τη
γραµµατεία)
• Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα (σύµφωνα µε ̟ρότυ̟ο ̟ου θα
διατίθεται στη γραµµατεία)
• 2 συστατικές ε̟ιστολές σφραγισµένες (οι συστατικές ε̟ιστολές
µ̟ορούν να σταλθούν α̟΄ ευθείας στη γραµµατεία είτε µε email ή ταχυδροµικώς)
• Αντίγραφα ∆ηµοσιεύσεων – Παρουσιάσεων σε συνέδρια –
Βραβεύσεων – ∆ιακρίσεων (µόνο όσων έχουν σχέση µε τη
διδακτορική διατριβή / το Μ∆Ε για τους ̟ρωτοετείς φοιτητές)
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• Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι κατά το χρονικό διάστηµα της
υ̟οτροφίας οι υ̟οψήφιοι λαµβάνουν ή όχι υ̟οτροφία α̟ό
άλλο φορέα και ̟οια.
7.2.b

Άλλες Υ̟οτροφίες

Εφόσον υ̟άρξει η δυνατότητα να δοθούν σε µετα̟τυχιακούς
φοιτητές ή υ̟οψήφιους διδάκτορες του Τµήµατος Ιατρικής
υ̟οτροφίες µε την ευθύνη του Τµήµατος Ιατρικής, θα ̟ρέ̟ει να
ακολουθηθεί η ̟αρακάτω διαδικασία: Με α̟όφαση της ΓΣΕΣ ή της
ΓΣ θα ̟ρέ̟ει κατ’ αρχήν να ορίζονται κατά ̟ερί̟τωση οι όροι της
̟ροκήρυξης, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία ̟ου θα
ακολουθείται και το αρµόδιο για την ε̟ιλογή όργανο ή ε̟ιτρο̟ή.
Στη συνέχεια θα γίνεται η ε̟ιλογή των υ̟οτρόφων και η τελική
έγκριση του καταλόγου των ε̟ιλεγέντων θα γίνεται α̟ό τη ΓΣΕΣ ή
τη ΓΣ.
7.3. Παροχές

Oι M.Φ. έχουν όλα τα δικαιώµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ει για αυτούς η σχετική νοµοθεσία
και ο Οδηγός Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του Τµήµατος οφείλει να κάνει αναφορά
σε αυτά. Οι ΜΦ θα µ̟ορούν να α̟ολαµβάνουν των ανωτέρω υ̟ηρεσιών και των
̟ρονοµίων ̟ου ̟ροβλέ̟ει το Τµήµα (̟.χ. κάρτα στάθµευσης) εφόσον φοιτούν
κανονικά (δηλαδή διανύουν την ̟ερίοδο της κανονικής φοίτησης ή έχουν ̟άρει
̟αράταση σ̟ουδών) και οι Υ∆ καταθέτουν κανονικά τις ετήσιες εκθέσεις ̟ροόδου.
7.4. Οδηγός Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΟΜΣ)

Με ευθύνη της Γραµµατείας Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών συντάσσεται Οδηγός
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΟΜΣ) ο ο̟οίος ̟εριέχει ̟ληροφορίες για τις
µετα̟τυχιακές σ̟ουδές στο Τµήµα. Ο ΟΜΣ θα συµ̟εριλαµβάνει µεταξύ άλλων
αναλυτικές ̟εριγραφές των ̟ρογραµµάτων σ̟ουδών όλων των ΠΜΣ, τον
κανονισµό σ̟ουδών ̟ου διέ̟ει την εκ̟όνηση ∆∆, τις ελάχιστες ̟ροϋ̟οθέσεις για
την α̟όκτηση Μ∆Ε και ∆ιδακτορικού ∆ι̟λώµατος καθώς ε̟ίσης και χρηστικές
̟ληροφορίες για τους ΜΦ. Το ̟εριεχόµενο του ΟΜΣ θα αναθεωρείται κάθε έτος
και στα ζητήµατα ̟ου αφορούν τα ΠΜΣ το ̟εριεχόµενο είναι α̟οκλειστική
ευθύνη των ΠΜΣ.

8. ∆εοντολογία
Οι Μετα̟τυχιακές Σ̟ουδές (ΠΜΣ και ∆∆) στο Τµήµα Ιατρικής λειτουργούν µε την
βεβαιότητα ότι τα υψηλότερα ηθικά ̟ρότυ̟α εφαρµόζονται κατά την ε̟ιστηµονική
έρευνα. Η διά̟ραξη ̟αρα̟τώµατος (misconduct) στην έρευνα είναι µια ̟άρα ̟ολύ
σοβαρή υ̟όθεση, η ο̟οία µ̟ορεί να καταστρέψει τις Μετα̟τυχιακές Σ̟ουδές αλλά
και την καριέρα όλων των ανθρώ̟ων ̟ου συµµετέχουν στην Έρευνα και στην
Ακαδηµία. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή δίδεται στην τήρηση των κανόνων ̟ερί άρτιας
̟αρουσίασης των α̟οτελεσµάτων της έρευνας και α̟οτρο̟ής της λογοκλο̟ής. Η
αντιµετώ̟ιση ̟αρα̟τώµατος στην έρευνα θα γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες ̟ου
ακολουθούνται α̟ό το Ιατρικό Τµήµα σχετικά µε το ̟ρόβληµα αυτό.
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9. Θέµατα Λειτουργίας & Ε̟ικοινωνίας µε τη Γραµµατεία Μετα̟τυχιακών
• Ο βασικός τρό̟ος ε̟ικοινωνίας της γραµµατείας µε τους φοιτητές και τα µέλη ∆ΕΠ
θα είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
• Ανακοινώσεις θα βγαίνουν στον ηλεκτρονικό ̟ίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων έξω α̟ό τη γραµµατεία.
• Υ̟άρχει η δυνατότητα αντί υ̟ογραφής τα µέλη ∆ΕΠ να γνωστο̟οιούν µε e-mail
στη γραµµατεία τη συγκατάθεσή τους σε κάτι (̟.χ. σε ετήσια έκθεση, σε κά̟οια
αίτηση) αρκεί αυτό να γίνεται α̟ό την ε̟ίσηµη ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
• Να τηρούν τις ώρες κοινού.
• Να φέρνουν εµ̟ρόθεσµα τις αιτήσεις τους.
• Να µην κάνουν άσκο̟η σ̟ατάλη χαρτιού.
Η γραµµατεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή ό̟οτε ̟ροκύ̟τει σχετική ανάγκη θα
ενηµερώνει τα µέλη ∆ΕΠ και τους Υ∆ για τις εκκρεµότητες σε σχέση µε την εκ̟όνηση
της ∆∆ τους (̟αράταση εκ̟όνησης, υ̟οχρεωτική αλλαγή σύστασης τριµελούς, διακο̟ή
εκ̟όνησης κ.α.). Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να τακτο̟οιούν τις εκκρεµότητες αυτές
µε αίτησή τους εντός ̟ροθεσµίας 2 µηνών α̟ό την ειδο̟οίηση της γραµµατείας. Σε
διαφορετική ̟ερί̟τωση η ΓΣΕΣ θα ̟ροχωρά σε όσες ενέργειες κρίνει α̟αραίτητες στην
εκάστοτε ̟ερί̟τωση χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους.
Οι γραµµατείες των ΠΜΣ έχουν υ̟οχρέωση να ̟αραδίδουν στη Γραµµατεία
µετα̟τυχιακών
• Αντίγραφο των φακέλων (εγγραφής) των εγγραφοµένων φοιτητών
• Κατάσταση για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων (ηµεροµηνίες, διδάσκοντες, ̟αρουσίες
φοιτητών) στο τέλος κάθε εξαµήνου υ̟ογεγραµµένη α̟ό το ∆ιευθυντή του ∆ΠΜΣ
• Το ̟ρόγραµµα κάθε εξεταστικής ̟εριόδου υ̟ογεγραµµένη α̟ό το ∆ιευθυντή του
∆ΠΜΣ
• Καταστάσεις φοιτητών ̟ου συµµετέχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις / Rotations /
̟ρακτική άσκηση κ. α. υ̟ογεγραµµένη α̟ό το ∆ιευθυντή του ∆ΠΜΣ
• Αναθέσεις Μετα̟τυχιακών Εργασιών (Τίτλοι εργασιών & Ε̟ιβλέ̟οντες)
• Καταστάσεις συµµετοχής των ΜΦ στις εξετάσεις και τις βαθµολογίες των ΜΦ στα
µαθήµατα ή στη µετα̟τυχιακή εργασία στο τέλος των εξεταστικών ̟εριόδων
(υ̟ογεγραµµένες α̟ό τους αντίστοιχους διδάσκοντες/ε̟ιβλέ̟οντες)
• Ακριβή α̟οσ̟άσµατα των ̟ρακτικών των Ε∆Ε & των ΣΕ του ΠΜΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΕΙ
ΑΣΕΙ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΣΕΣ
∆∆
∆ΕΠ
∆ΟΑΤΑΠ
∆ΠΜΣ
Ε∆Ε
ΕΕΕ
ΕΜΣ
ΕΠ
ΕΠΣ
Μ∆Ε
ΜΦ
ΟΜΣ
ΠΜΣ
ΣΕ
ΤΕΙ
ΥΑ
Υ∆

Ανώτατα Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης
Γενική Συνέλευση µε Ειδική Σύνθεση
∆ιδακτορική ∆ιατριβή
∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσω̟ικό
∆ιε̟ιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών &
Πληροφόρησης
∆ιατµηµατικά ΠΜΣ
Ειδική ∆ιατµηµατική Ε̟ιτρο̟ή
Ε̟ταµελής Εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή
Ε̟ιτρο̟ή Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
Εκ̟αιδευτικό Προσω̟ικό
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης
Μετα̟τυχιακοί Φοιτητές
Οδηγός Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή
Τεχνολογικά Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα
Υ̟ουργική Α̟όφαση
Υ̟οψήφιοι ∆ιδάκτορες

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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