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Έγκριση κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Ειρήνης
Κουτσογιαννάκη του Γεωργίου μέλους Ε.ΔΙ.Π της
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Ελένης
Καστανάκη του Κωνσταντίνου μέλους Ε.ΔΙ.Π. της
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Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8858
(1)
Έγκριση κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 429η/23-04-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973
(Α΄ 159) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις
άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 (Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις
του π.δ. 103/1983, (Α΄ 48) - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη

Αρ. Φύλλου 3596

Κεραμέως περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).
3. Την υπ’ αρ. 10796/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7ΓΕΙΓ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αρ. Φ1/375/Β1/696 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1525/2000), σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία
15-01-2020 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής
όπου επικυρώθηκε ο κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής.
7. Το υπ’ αρ. 3992/15-04-2020 έγγραφο του Κοσμήτορα
της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιου Κοντάκη.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνει:
τον κανονισμό Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο
οποίος επικυρώθηκε από Γενική Συνέλευση της εν λόγω
Σχολής στην από 15-01-2020 συνεδρίασή της και έχει
ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών διέπουν τις βασικές αρχές που αφορούν στη φοίτηση, τη
διάρθρωση των σπουδών και τις προϋποθέσεις λήψης
πτυχίου στην Ιατρική Σχολή. Αναλυτικές πληροφορίες
για τη Σχολή και για τα προσφερόμενα μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών
που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2: Φυσιογνωμία και Αποστολή της Σχολής
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε
με το π.δ. 653/1976 (Α’ 241) αρχικά ως Ιατρική Σχολή
εξαετούς φοίτησης. Με το π.δ. 103/1983 (Α’ 48) η Ιατρική
Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής
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Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με το υπ’
αρ. π.δ. 96/2013 (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και με την υπ’ αρ. 10.954 (Β΄ 1959/2013) διαπιστωτική
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης καταργήθηκαν δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγκροτήθηκε με μόνο το
Τμήμα Ιατρικής και μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας. Με την υπ’ αρ. 57356/Ζ1/
12-04-2018 (Β΄ 1413) υπουργική απόφαση μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή. Η Ιατρική Σχολή αρχικά στεγάστηκε
σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που
βρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά
στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των
πρώτων 91 φοιτητών του.
Το Δεκέμβριο του 1989 μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις της στην Πανεπιστημιούπολη των
Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
(Πα.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν οι κλινικές, τα εργαστήρια και οι ειδικές μονάδες της
Σχολής. Η χωροθέτηση αυτή της Ιατρικής Σχολής και του
Πα.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των
μελών Δ.Ε.Π. και την κλινική άσκηση των φοιτητών της.
Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα της Ιατρικής Σχολής
περιλαμβάνει 10 πτέρυγες. Το κτίριό της καλύπτει 26.000
τ.μ. περίπου. Αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα που
περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, τις Διοικητικές υπηρεσίες και το Μουσείο Ιατρικής.
Στις πτέρυγες αναπτύσσονται Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά
και Ερευνητικά), γραφεία προσωπικού και βοηθητικοί
χώροι. Η πτέρυγα 7Α η οποία κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, φιλοξενεί κυρίως τις δραστηριότητες των Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ περιλαμβάνει και αίθουσες
διδασκαλίας.
Στελεχώθηκε σταδιακά με υψηλού επιπέδου μέλη
ΔΕΠ που επιλέχθηκαν συνεκτιμώντας τη διδακτική και
ερευνητική τους δραστηριότητα και το κύρος τους σε
διεθνές επίπεδο.
Περιλαμβάνει 10 τομείς στα γνωστικά αντικείμενα
Ακτινολογίας, Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Εργαστηριακής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής, Μητέρας-Παιδιού,
Μορφολογίας, Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων,
Παθολογίας, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς. Σήμερα στη Σχολή και στους τομείς
της υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό και συμβασιούχοι,
οι οποίοι απασχολούνται στα εργαστήρια των Τομέων
της Σχολής.
Στη Σχολή φιλοξενούνται τακτικά επισκέπτες διδάσκοντες καθηγητές, πανεπιστημιακοί υπότροφοι καθώς
και προσκεκλημένοι καθηγητές από την Ελλάδα και την
αλλοδαπή.
H Ιατρική Σχολή εκπαιδεύει φοιτητές, σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με σύγχρονα
πρότυπα. Προετοιμάζει γιατρούς που θα εξασκήσουν μια
ανθρωποκεντρική επιστήμη με προδιαγραφές υψηλής
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ποιότητας. Επισημαίνει και προσπαθεί να απαντήσει θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν στους μηχανισμούς,
στην πρόληψη και στη θεραπεία ασθενειών. Εκπαιδεύει
τόσο στην άσκηση της μάχιμης Ιατρικής όσο και στο
συνολικό φάσμα της έρευνας, βασικής, εργαστηριακής
και κλινικής. Προσφάτως συμπληρώθηκαν τριάντα πέντε
χρόνια από την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό
έτος 1984-85). Αποτιμώντας μια σειρά από σημαντικές
επιτυχίες στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, αλλά και κλινικό τομέα, τόσο σε περιφερειακό-εθνικό, όσο και διεθνές
επίπεδο, η Σχολή συνεχίζει το έργο της εκπαιδεύοντας σε
ένα δυναμικό περιβάλλον ανθρώπους, που θα προάγουν
την Ιατρική Επιστήμη, ετοιμάζοντας την επόμενη γενιά
κορυφαίων γιατρών και ερευνητών.
Βασιζόμενη σε μια συνεχή διαδικασία αυτοαξιολόγησης, έχει πρόσφατα αναμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών της, στο οποίο γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης
στην Ιατρική Εκπαίδευση της Κοινωνικής διάστασης και
αποστολής του Ιατρικού λειτουργήματος, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η παροχή της απαραίτητης γνώσης
που προϋποθέτει η σύγχρονη άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης. Η Ιατρική Σχολή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη
φοιτητοκεντρική μάθηση εστιάζοντας στην ανάπτυξη
και χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής με στόχο
τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας μέσω εισαγωγής συστημάτων αυτομάθησης.
Επιπροσθέτως, θεωρεί εξίσου σημαντική την εισαγωγή
εναλλακτικών μορφών εκπαιδευτικής διαδικασίας, πέραν των συμβατικών διαλέξεων, όπως τα μαθήματα μικρών ομάδων, την ανάπτυξη ορισμένων θεμάτων από τη
σκοπιά περισσότερων του ενός διδασκόντων κ.ά. όπου,
οι αντικειμενικές συνθήκες υποδομής και στελέχωσης το
επιτρέπουν. Απώτερος σκοπός είναι η ευρεία χρήση των
μεθόδων διασυνθετικής διδασκαλίας. Ταυτοχρόνως, η
Σχολή επιδιώκει την επαρκή προετοιμασία των φοιτητών
της για την εμπέδωση των βασικών ιατρικών γνώσεων
και την απόκτηση μιας σειράς σημαντικών κλινικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των κλινικών ασκήσεων. Ο συνδυασμός αυτός διασφαλίζει ένα ισχυρό υπόβαθρο στους
αποφοίτους της για να συνεχίσουν την σταδιοδρομία
τους ως ειδικευόμενοι γιατροί σε σημαντικά νοσοκομειακά κέντρα της χώρας ή του εξωτερικού. Αναφορικά με
τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο
επίπεδο, απόφοιτοι της Σχολής με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα
άλλων Πανεπιστημίων και της ιδίας της Σχολής. Μεταξύ
των άλλων Πανεπιστημίων που δέχονται συστηματικά
τους αρίστους των αποφοίτων της Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές συγκαταλέγονται τα κορυφαία διεθνούς
κύρους Πανεπιστήμια στην ιατρική επιστήμη.
Η Ιατρική Σχολή είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό. Συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και προωθεί δράσεις
συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα εντός και
εκτός Ελλάδος, που δημιουργούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον για έρευνα και εκπαίδευση. Τα μέλη της Σχολής
διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς
συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά
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ιδρύματα, γεγονός το οποίο αντανακλάται σε μια σειρά
από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.
Ο Times Higher Education (THE) ένας από τους πιο
έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης Πανεπιστημίων, εξετάζοντας τα επιμέρους επιστημονικά πεδία/
τομείς των Πανεπιστημίων που μετέχουν στις κατατάξεις
του κατατάσσει την Ιατρική Σχολή στην 176-200η θέση.
Η κατάταξη αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η
Ιατρική Σχολή συνεχίζει να καλύπτει όλες τις πλευρές
της αποστολής μιας σύγχρονης Σχολής - την έρευνα, τη
διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεθνοποίησή της παρά τις οικονομικές δυσκολίες.
Η σημαντική συνεισφορά της Ιατρικής Σχολής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας σε θέματα ιατρικής επιστήμης είναι πλέον αναγνωρισμένη και το
εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από διεθνώς
καταξιωμένη ποιότητα. Βεβαίως, το κύρος της Σχολής
αντανακλά ευθέως και στο κύρος των αποφοίτων της.
Άρθρο 3: Όργανα της Σχολής
Αρμόδια όργανα για όλα τα θέματα της Σχολής είναι
η Γενική Συνέλευση της Σχολής, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας της Σχολής.
Επικεφαλής της Διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας. Ο Κοσμήτορας προΐσταται των υπηρεσιών της
Σχολής, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων και συγκροτεί επιτροπές για τη
μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων της Σχολής.
Η Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής προΐσταται του
προσωπικού των γραμματειών και είναι υπεύθυνη στον
Κοσμήτορα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτών.
Άρθρο 4: Εισαγωγή Φοιτητών
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης γίνεται με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανελλαδικές εξετάσεις, αλλοδαπών-αλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, υποτρόφων του εξωτερικού, μουσουλμανικής μειονότητας, ατόμων που πάσχουν
από σοβαρές ασθένειες, αθλητές, μετεγγραφή, κ.λπ.).
Στη Σχολή μπορεί επίσης να εγγράφονται κάθε χρόνο και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων/Σχολών μετά την
επιτυχή συμμετοχή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις
που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά σε καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Σχολής (Αρχική Σελίδα>Προπτυχιακά>Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής
Σχολής).
Επιπρόσθετα, στη Σχολή εισέρχονται φοιτητές με μετεγγραφή, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις και αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα
της Σχολής.
O τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στη Σχολή, ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών ανά έτος και οι ημερομηνίες εγγραφής των νέων φοιτητών ρυθμίζονται από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 5: Φοιτητική Ιδιότητα
Η ιδιότητα του φοιτητή της Σχολής αποκτάται με την
αρχική εγγραφή στη Σχολή, διατηρείται με την εγγραφή
και δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σπουδών και
αίρεται με την ανακήρυξη και τη λήψη του πτυχίου, ή με
την έκδοση αποφοιτηρίου. Η φοιτητική ιδιότητα αίρεται
επίσης καθ' όλο το διάστημα αναστολής σπουδών την
οποία μπορεί να αιτηθεί κάποιος φοιτητής.
Οι φοιτητές της Σχολής θεωρούνται πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές δύνανται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και ύστερα από αίτησή τους να εντάσσονται
σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Κάθε φοιτητής έχει
δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 12
εξάμηνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής καταθέτει συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση στη
Γραμματεία, η οποία την προωθεί στη Γενική Συνέλευση
της Σχολής για έγκριση. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου/έτους, στην περίπτωση
που αφορά στο τρέχον εξάμηνο/έτος. Ο φοιτητής της
αναστολής δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, μειωμένο εισιτήριο
στις συγκοινωνίες, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, ακαδημαϊκή ταυτότητα, κ.λπ.). Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη
Γραμματεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η καρτέλα του
στην εφαρμογή των Γραμματειών. Το συνολικό χρονικό
διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται
στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.
Άρθρο 6: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Συγγράμματα
Κάθε φοιτητής αμέσως μετά την εγγραφή του στη
Σχολή μπορεί να προμηθευτεί την Ακαδημαϊκή του
Ταυτότητα, μέσω αίτησης στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση απώλειας/
κλοπής της ταυτότητας, πρέπει να γίνεται δήλωση στην
Αστυνομία και εν συνεχεία με τη βεβαίωση δήλωσης
απώλειας, αίτηση επανέκδοσης της ταυτότητας στη
Γραμματεία της Σχολής.
Η προσωπική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα επέχει και θέση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), με το οποίο επιτρέπεται η χορήγηση μειωμένου (φοιτητικού) εισιτηρίου
στα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να διευκολύνονται
οι μετακινήσεις του.
Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας «Εύδοξος» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο φοιτητής μπορεί να
επιλέξει και να παραλάβει δωρεάν συγγράμματα για τα
μαθήματα στα οποία εγγράφεται. Ο μέγιστος αριθμός
δωρεάν συγγραμμάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής
κατά τη διάρκεια των σπουδών του ισούται με τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη
πτυχίου σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών.
Η ίδια υπηρεσία παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ανταλλαγής συγγραμμάτων μεταξύ φοιτητών.
Άρθρο 7: Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά
Με αίτηση των ενδιαφερομένων η Γραμματεία δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για
οποιαδήποτε νόμιμη χρήση. Μεταξύ αυτών περιλαμ-
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βάνονται η «Βεβαίωση Σπουδών» (εκδίδεται και στην
αγγλική γλώσσα), το «Πιστοποιητικό για Στρατολογία»,
η «Αναλυτική Βαθμολογία» (εκδίδεται και στην αγγλική
γλώσσα), το «Πιστοποιητικό για στεγαστικό επίδομα»,
η «Βεβαίωση για την Εφορία», η «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για Στρατολογία, για Αγροτικό, για
Ειδικότητα)» κ.ά. Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μπορούν να γίνονται επιτόπου
στη Γραμματεία της Σχολής, είτε ηλεκτρονικά μέσω
της υπηρεσίας Student Web, είτε μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος, καθώς επίσης και μέσω Κ.Ε.Π. Παράδοση
γίνεται επιτοπίως, με ηλεκτρονική αποστολή ή με απλό
ταχυδρομείο στον ίδιο τον φοιτητή ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Άρθρο 8: Φοιτητική Μέριμνα
Οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν σίτιση
ή/και δωρεάν στέγαση, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, με βάση την ατομική και οικογενειακή
οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους
μέσω της υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι φοιτητές που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάλυψη των σχετικών δαπανών
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του
ν. 4368/2016 (Α’ 83). Για τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία παροχής της περίθαλψης οι φοιτητές
μπορούν να αναφέρονται στην υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ύστερα από συμφωνία της Ιατρικής Σχολής-ΠαΓΝΗ
και του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλοι οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου δύνανται να εξετάζονται στο παθολογικό ιατρείο του νοσοκομείου από μέλος ΔΕΠ του Τομέα
Παθολογίας της Σχολής.
Το ΠαΓΝΗ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2020 την έγκριση έναρξης
λειτουργίας ιατρείου προαγωγής υγείας και πρόληψης
της νόσου, της κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής
Ιατρικής. Το ιατρείο απευθύνεται σε εργαζόμενους του
νοσοκομείου και σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Έχει
ως κύριες δράσεις την εκτίμηση των αναγκών φροντίδας και υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων και την προαγωγή υγείας των φοιτητών. Οι φοιτητές μπορούν να
απευθυνθούν στο ιατρείο για οποιοδήποτε πρόβλημά
τους. Στόχος είναι να γίνει μια πιο οργανωμένη πρόληψη
και προαγωγή υγείας και σταδιακά όλοι οι φοιτητές να
αποκτήσουν φάκελο υγείας.
Οι φοιτητές μπορούν να ενισχύονται οικονομικά κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω υποτροφιών επίδοσης και βραβείων αριστείας, ανταποδοτικών υποτροφιών.
Ειδικότερα, υποτροφίες εξασφαλίζονται από την Ιατρική Σχολή, όπως Προπτυχιακές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), βραβεία, χρηματικά ή
μη, από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ή από φυσικά
πρόσωπα.
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Πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αναρτώνται και στην
ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Σχολής έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της ΓΣ η δυνατότητα ανάθεσης
επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές με το όνομα
«Διδακτικό Επικουρικό Έργο Προπτυχιακών Φοιτητών»
ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ.
Η επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα
ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ θεωρείται ένα είδος τιμητικής διάκρισης
με αποτέλεσμα να αυξάνει τα κίνητρα για καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις κάτι που αποτελεί σταθερό στόχο
της Σχολής
Η Σχολή μέσω της διασύνδεσης της ιστοσελίδας της με
σχετικούς συνδέσμους ενημερώνει για τις θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου, απόκτησης ειδικότητας καθώς και για τις
προκηρύξεις θέσεων του ΕΣΥ. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να επιτελέσει η σχετικώς πρόσφατη ενεργοποίηση
του Γραφείου Διασύνδεσης της Σχολής που προγραμματίζει ημερίδες για την ειδικότητα σε ευρωπαϊκές χώρες
και ήδη παρέχει ατομική συμβουλευτική.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Συνέλευση
της Σχολής ορίζει για κάθε νεοεισαχθέντα φοιτητή τον
Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, ρόλος του οποίου είναι να
συμβουλεύει τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών
του σε ακαδημαϊκά θέματα. Ο πρωτοετής φοιτητής πληροφορείται το όνομα του Ακαδημαϊκού του Συμβούλου
κατά την εγγραφή του στη Σχολή και μπορεί να αξιοποιεί
τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια
των σπουδών του.
Είναι προφανές ότι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος δεν
επιφορτίζεται με την παροχή συμβουλών για διαδικαστικά θέματα ή την υπενθύμιση των υποχρεώσεων του
φοιτητή. Η αξιοποίηση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου
εναπόκειται στον φοιτητή, καθώς ο ρόλος του δεν είναι
αποφασιστικός αλλά συμβουλευτικός και μάλιστα όχι
κατ’ αποκλειστικότητα, καθώς ο φοιτητής καλό είναι να
συμβουλεύεται και άλλους διδάσκοντες, ιδίως τους διδάσκοντες των μαθημάτων που σκοπεύει να επιλέξει.
Στην Ιατρική Σχολή λειτουργεί από τον Οκτώβριο του
2019 Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους φοιτητές της Σχολής, υπό την επιστημονική καθοδήγηση
μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς της Σχολής.
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί επίσης από το
Σεπτέμβριο του 2003 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών,
με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη
στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα
της ψυχικής υγείας και τη διαμόρφωση μιας γενικότερης
πολιτικής ψυχικής υγείας.
Για λογαριασμό όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
και έχουν οργανωθεί και δραστηριοποιούνται διάφορες
Πολιτιστικές Ομάδες.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 9: Σπουδές στη Σχολή
Οι προπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή διαρκούν συνολικά έξι έτη ή αλλιώς δώδεκα εξάμηνα στα
οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές ασκήσεις.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου
κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα,
χειμερινό και εαρινό. Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζει
την προτεινόμενη δομή κάθε εξαμήνου φοίτησης.
Άρθρο 10: Πρόγραμμα Σπουδών
Τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της φοίτησης περιλαμβάνονται στον «Οδηγό
Προπτυχιακών Σπουδών» ο οποίος καταρτίζεται για κάθε
ακαδημαϊκό έτος στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών η λέξη “μάθημα” χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος. Μάθημα είναι η διδασκαλία
ενός μέρους κάποιου γνωστικού αντικειμένου, μπορεί
όμως να αποτελείται και από διάφορα μέρη περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειμένων. Το μάθημα διδάσκεται κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου και αντιστοιχεί
τουλάχιστον σε μια ώρα την εβδομάδα. Αντίθετα ο όρος
“γνωστικό αντικείμενο” χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση για να ορίσει συγκεκριμένα πεδία γνώσης, π.χ. Ανατομία, Βιοχημεία, Παθολογία ή Χειρουργική. Ορισμένα
γνωστικά αντικείμενα κατανέμονται σε περισσότερα
μαθήματα και σε περισσότερα εξάμηνα σπουδών, π.χ.
η Παθολογία ή η Χειρουργική.
Το Πρόγραμμα περιέχει και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
μαθήματα που βοηθούν τον φοιτητή να εμβαθύνει σε
ειδικούς τομείς γνώσεις.
Το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή αποτελείται από τα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα και από τις κλινικές ασκήσεις,
που κατανέμονται σε 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς της Σχολής.
Εφόσον το περιεχόμενο τους εμπίπτει σε περισσότερους από ένα Τομείς, υπεύθυνος για τη διδασκαλία τους
ορίζεται ο θεματικά συγγενέστερος.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ιατρική Σχολή υπό
τις εξής τρεις μορφές: α) Διαλέξεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα
μια περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου. β) Σεμινάρια
και Ασκήσεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι
διδασκόμενοι με τις οδηγίες του διδάσκοντος και τη
βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας ερευνούν ένα ειδικό θέμα και το συμπαρουσιάζουν με τον διδάσκοντα.
γ) Εργαστηριακές και Κλινικές Ασκήσεις, ορίζονται τα
μαθήματα που αποσκοπούν στην παροχή βασικών ή
κλινικών γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης
επί συγκεκριμένου αντικειμένου. Κατά την κρίση των
διδασκόντων μπορούν να οριστούν ως ασκήσεις ανεξάρτητα μαθήματα που θα γίνονται με περιορισμένο
αριθμό φοιτητών (μαθήματα μικρών ομάδων). Η Διάρκεια των εξαμήνων είναι 14 εβδομάδες για τα 4 πρώτα
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έτη και 16 εβδομάδες για το 5ο και 6ο έτος. Το βάρος
κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός
φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Ο φόρτος αυτός αντιστοιχεί σε 30 ECTS κατ’
ελάχιστον για κάθε εξάμηνο (μέγιστος αριθμός 34 ECTS
με κατ’ επιλογήν μαθήματα πέραν του 1ου εξαμήνου).
Ο φόρτος σε ECTS ανά εξάμηνο μπορεί να αυξηθεί από
οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών. Επιπλέον
αυτού του φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή του φοιτητή
σε ένα ακόμη μάθημα ανά εξάμηνο για αναβαθμολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το
μάθημα. Η δυνατότητα αναβαθμολόγησης παρέχεται
μία και μόνη φορά ανά μάθημα.
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι όλα τα μαθήματα
που επιθυμούν οι φοιτητές της Σχολής να παρακολουθήσουν από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα
οποία εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για
τη λήψη πτυχίου.
Για κάθε μάθημα/κλινική άσκηση του προγράμματος
σπουδών έχουν οριστεί: ο τίτλος και ο κωδικός του/της,
το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό/ή κανονικά
αντιστοιχεί, το βάρος του/της σε ευρωπαϊκές πιστωτικές
μονάδες, το κατά πόσο είναι μάθημα υποχρεωτικό/επιλογής ή κλινική άσκηση, καθώς και η περιγραφή της ύλης
τους. Στην ιστοσελίδα της Σχολής έχουν αναρτηθεί τα
Μαθήματα και οι Κλινικές Ασκήσεις που προσφέρονται
στο Πρόγραμμα Σπουδών με βασικές πληροφορίες και
παραπομπή στην αναλυτική περιγραφή ενός εκάστου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα υπάρχουν μόνο για την
εισαγωγή στις κλινικές ασκήσεις.
Κλινική Άσκηση (Διάρκεια και Διάρθρωση)
Οι Πρωταρχικοί στόχοι της Κλινικής Άσκησης είναι ο
εμπλουτισμός των θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη
βασικών κλινικών δεξιοτήτων και εμπειρίας. Παράλληλα,
δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια καλής ιατρικής συμπεριφοράς με σεβασμό στον ασθενή και αυστηρή τήρηση
του ιατρικού απορρήτου, καθώς και στην ανάπτυξη αρίστων σχέσεων με τους συναδέλφους και το νοσηλευτικό
προσωπικό.
Η Κλινική Άσκηση διαρκεί 64 Εβδομάδες και χωρίζεται
σε 4 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ) Κλινικής Άσκησης.
Οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Α και Β πραγματοποιούνται απαρέγκλιτα στο 5ο έτος (9ο και 10ο εξάμηνο)
και οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Γ και Δ στο 6ο έτος
(11ο και 12ο εξάμηνο). Οι φοιτητές του 5ου έτους δεν
μπορούν να ξεκινήσουν με τις κλινικές του 6ου έτους
και αντίστροφα.
Οι τέσσερις (4) ομάδες Κλινικής Άσκησης έχουν ως
ακολούθως:
1) Α΄ Ομάδα
Κλινική Άσκηση Παθολογίας. Η Κλινική Άσκηση στην
Παθολογία έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και περιλαμβάνει
υποχρεωτικά:
α) Γενική Παθολογία 4 εβδομάδες.
β) Καρδιολογία 4 εβδομάδες.
γ) Πνευμονολογία 4 εβδομάδες.
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δ) Κατ' επιλογή υποχρεωτική άσκηση 4 εβδομάδων σε
1 από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Αιματολογία,
- Γαστρεντερολογία,
- Δερματολογία,
- Ενδοκρινολογία,
- Νεφρολογία,
- Παθολογική Ογκολογία,
- Ρευματολογία.
2) Β΄ Ομάδα
Κλινική Άσκηση Χειρουργικής. Η Κλινική Άσκηση στη
Χειρουργική έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α) Γενική Χειρουργική/ΧΟΓΚ 8 εβδομάδες.
β) Ορθοπαιδική 4 εβδομάδες.
γ) Κατ' επιλογή υποχρεωτική άσκηση 4 εβδομάδων σε
1 από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Αγγειοχειρουργική,
- Αναισθησιολογία,
- Θωρακοχειρουργική,
- ΜΕΘ,
- Παιδοχειρουργική,
- Ουρολογία.
3) Γ΄ Ομάδα
α) Η Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής έχει διάρκεια 8
εβδομάδες και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
- Γενική Παιδιατρική 5 εβδομάδες,
- Τακτικά Ιατρεία Παιδιατρικών εξειδικεύσεων 1 εβδομάδα,
- Αιματολογία/Ογκολογία 1 εβδομάδα,
- Μονάδα Νεογνών/ΜΕΘ Παίδων 1 εβδομάδα. β) Η
Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής έχει διάρκεια
5 εβδομάδες. γ) Η Κλινική Άσκηση στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) έχει διάρκεια 3 εβδομάδες.
4) Δ΄ Ομάδα
α) Η Κλινική Άσκηση Νευρολογίας έχει διάρκεια 4
εβδομάδες.
β) Η Κλινική Άσκηση Ψυχιατρικής έχει διάρκεια 4 εβδομάδες.
γ) Η Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία
(Π.Φ.Υ.) έχει διάρκεια 4 εβδομάδες.
δ) Η Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογίας έχει διάρκεια 2
εβδομάδες.
ε) Η Κλινική Άσκηση ΩΡΛ έχει διάρκεια 2 εβδομάδες.
Προϋποθέσεις εγγραφής στις κλινικές ασκήσεις
Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής για να μπορούν να
αρχίσουν Κλινικές ασκήσεις στο 9ο εξάμηνο σπουδών θα
πρέπει να έχουν περάσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την Παθοφυσιολογία Α και Β και 10 από τα 16 παρακάτω μαθήματα που
είναι τα Γενικά Προαπαιτούμενα καθώς και τα αντίστοιχα
ανά κλινική άσκηση ειδικά προαπαιτούμενα.
Γενικά προαπαιτούμενα μαθήματα:
1) Βιολογία Α
2) Βιολογία Β
3) Βιοχημεία Α
4) Βιοχημεία Β
5) Φυσιολογία Α
6) Φυσιολογία Β
7) Φυσιολογία Γ
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8) Τοπογραφική Ανατομία Α
9) Τοπογραφική Ανατομία Β
10) Ανατομία Μυοσκελετικού
11) Νευροανατομία
12) Ιστολογία Α
13) Ιστολογία Β
14) Γενική Παθολογική Ανατομική
15) Ειδική Παθολογική Ανατομική Α
16) Ειδική Παθολογική Ανατομική Β
Ειδικά προαπαιτούμενα μαθήματα:
1) Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Προπαιδευτική Παθολογία, Ακτινολογία Α και 1 από
τις Παθολογίες Α ή Β.
2) Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Προπαιδευτική Χειρουργική, Ακτινολογία Α και Χειρουργική Α.
3) Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής / Γυναικολογία-Μαιευτική Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία και Ακτινολογία Α.
4) Κλινικές Ασκήσεις Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ΩΡΛ,
Οφθαλμολογίας Ακτινολογία Α και 3 από τα 4 μαθήματα:
Νευρολογία, Ψυχιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία.
5) Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ. Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία
και Ακτινολογία Α.
Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων δεν γίνεται κλινική άσκηση.
Τα ειδικά προαπαιτούμενα μαθήματα εξετάζονται και
στις τρεις εξεταστικές περιόδους.
Αν κάποιος φοιτητής δεν έχει τα προαπαιτούμενα της
ομάδος του, δεν παρακολουθεί την άσκηση του τρέχοντος εξαμήνου και προετοιμάζεται να συνεχίσει με την
ομάδα του (την ίδια) το επόμενο εξάμηνο στην επόμενη
κλινική άσκηση.
Κυκλική εναλλαγή των ομάδων
Οι φοιτητές του 5ου και 6ου έτους χωρίζονται σε δύο
ομάδες που θα ασκηθούν εναλλάξ στις κλινικές ασκήσεις
ως εξής:
5ο έτος Χειμερινό εξάμηνο
Κλινική Άσκηση Ομάδας Α (Παθολογία) φοιτητές με
ζυγό αριθμό μητρώου.
Κλινική Άσκηση Ομάδας Β (Χειρουργική) φοιτητές με
μονό αριθμό μητρώου.
6ο έτος Χειμερινό εξάμηνο
Κλινική Άσκηση Ομάδας Γ (Παιδιατρική-Μαιευτική)
φοιτητές με ζυγό αριθμό μητρώου.
Κλινική Άσκηση Ομάδας Δ (Διάφορες κλινικές) φοιτητές με μονό αριθμό μητρώου.
Άρθρο 11: Εγγραφές - Εξετάσεις
Εγγραφές
Οι φοιτητές υποχρεωτικά εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών, ηλεκτρονικά, στις καθορισμένες ημερομηνίες και δηλώνουν τα μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις
του εξαμήνου καθώς και όσα από τα προσφερόμενα
μαθήματα χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και
προτίθενται να εξετασθούν. Φοιτητής που δεν θα εγγραφεί στα μαθήματα δεν θα εμφανίζεται στο βαθμολόγιο των μαθημάτων και δεν μπορεί να καταχωρηθεί
η βαθμολογία του.
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Εξετάσεις
Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος είναι συγκεκριμένη
και ορίζεται από τον διδάσκοντα. H εκτίμηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή
ή προφορική ή γραπτή συν προφορική εξέταση κατά
την κρίση του διδάσκοντος. Είναι στην κρίση κάθε διδάσκοντος και οι εξετάσεις και η βαθμολογία. O τρόπος
εξέτασης κάθε μαθήματος αναφέρεται στην ενότητα
αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων στον Οδηγό
Σπουδών.
Οι διδάσκοντες αναρτούν την παρουσίαση του μαθήματος ή σημειώσεις ή επιπρόσθετο υλικό σε ειδικό
ιστότοπο (https://elearn.uoc.gr).
Οι διδάσκοντες δύνανται να διενεργούν, εφόσον το
επιθυμούν και είναι εφικτό, εξετάσεις προόδου ή να
χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης
των φοιτητών στις προόδους (εργασίες, κ.λπ.) με την
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η διδασκαλία άλλων
μαθημάτων. Δικαίωμα ένταξης στη διαδικασία προόδων
θα πρέπει να δίνεται αποκλειστικά σε μαθήματα με 4
ECTS ή περισσότερα.
Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει το μάθημα εφ’
όσον συμμετέχει επιτυχώς σ’ όλες τις προόδους του μαθήματος που γίνονται εντός του εξαμήνου του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η διαμόρφωση του τελικού βαθμού περιλαμβάνει τις
επιδόσεις των φοιτητών στις προόδους, εργασίες, κ.λπ.
Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο μέσα στις καθορισμένες από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ημερομηνίες
σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.
Θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση των ημερομηνιών των εξετάσεων των προόδων από τον υπεύθυνο
διδάσκοντα στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου ούτως
ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη προετοιμασία των
φοιτητών. Να προσφέρονται μόνο δυο πρόοδοι κατά
τη διάρκεια κάθε εξαμήνου, μια στη μέση του εξαμήνου
(ημέρες Παρασκευή ή Δευτέρα) και μια στο τέλος του
εξαμήνου (τελευταία Παρασκευή πριν την εξεταστική).
Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η
οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων
για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη
δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού
έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα
εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που αποτελούν τα ειδικά προαπαιτούμενα των κλινικών ασκήσεων
εξετάζονται και στις 3 εξεταστικές περιόδους.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων είναι μόνιμο.
Αλλαγές στις καθορισμένες ημερομηνίες του προγράμματος των εξετάσεων είναι δυνατές μετά από απόφαση
των αρμοδίων οργάνων της Σχολής ή του Κοσμήτορα.
Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
εγγραφής στα μαθήματα, που έχουν δηλώσει τα μαθήματά τους στο Student Web και έχουν κάνει ηλεκτρονικά
(https://elearn.uoc.gr) στις Γραμματείες των Τομέων της
Σχολής δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.
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O έλεγχος της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στις κλινικές εξαμήνου διενεργείται μετά το τέλος
της εξεταστικής περιόδου.
H Γραμματεία μεριμνά για την ανακοίνωση όλων των
θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια των εξετάσεων, όπου και αναρτώνται στον ηλεκτρονικό πίνακα
της Σχολής στη διεύθυνση http://bb.med.uoc.gr και στο
Student Web.
Οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται σε χώρο και
σε ώρα που ανακοινώνεται εκ των προτέρων.
Oι βαθμοί των εξετάσεων ανακοινώνονται στη Γραμματεία μετά το τέλος των εξετάσεων.
Οι διδάσκοντες καταχωρούν στο classweb την τελική
βαθμολογία του μαθήματος το αργότερο 15 ημέρες μετά
την τελική εξέταση αυτού.
Άρθρο 12: Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι
εξής:
1. Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον δώδεκα (12) εξάμηνα.
2. Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου 226 ECTS.
3. Επιτυχία σε όλες τις κλινικές ασκήσεις συνολικού
φόρτου 112 ECTS.
4. Επιτυχία σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
συνολικού φόρτου τουλάχιστον 22 ECTS.
5. Συμπλήρωση τουλάχιστον τριακοσίων εξήντα (360)
ECTS συνολικά.
Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να υπερβούν
τα 360 ECTS με παραπάνω κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
μαθήματα, τα οποία θα εμφανίζονται στην αναλυτική
βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος αλλά δεν
θα συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για τη
λήψη πτυχίου.
Με την Ορκωμοσία εκδίδονται αυτόματα για όλους
τους πτυχιούχους του ΠΠΣ τα κάτωθι: 1) πτυχίο σε μορφή
Παπύρου, 2) τέσσερα (4) αντίγραφα πτυχίου, 3) Παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement) στα ελληνικά
και στα αγγλικά, 4) βεβαίωση πτυχιούχου, 5) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 6) Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άρρενες.
Άρθρο 13: Κλίμακα Βαθμολογίας
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 με μικρότερο προβιβάσιμο βαθμό το 5,0. Η κλίμακα βαθμολογίας στα μαθήματα και στο βαθμό πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:
1. Άριστα: από 8,50 έως 10.
2. Λίαν Καλώς: από 6,5 έως 8,49.
3. Καλώς: από 5 έως 6,49.
Βαθμός μικρότερος του 5 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή
παρακολούθηση.
Άρθρο 14: Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου
και Σειράς Επιτυχίας Αποφοίτησης
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με βάση τα μαθήματα που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των 360
ECTS για την απόκτηση πτυχίου. Εάν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς περισσότερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
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μαθήματα από τα ζητούμενα, προσμετρώνται αυτά με
τους μεγαλύτερους βαθμούς. Τα υπόλοιπα μαθήματα,
δηλαδή εκείνα στα οποία ο φοιτητής έχει τους χαμηλότερους βαθμούς δεν προσμετρώνται στον βαθμό πτυχίου και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία και
στο παράρτημα διπλώματος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο
υπολογισμός και η σύγκριση βαθμών γίνεται αφού οι
βαθμοί σταθμιστούν (πολλαπλασιαστούν) με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος.
Κατόπιν αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/φοιτήτριας μπορεί να δοθεί βεβαίωση με τη σειρά
επιτυχίας αποφοίτησής του.
Άρθρο 15: Υπολογισμός Ετήσιου Μέσου Βαθμού
Κατόπιν αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/φοιτήτριας μπορεί να υπολογιστεί ο «ετήσιος μέσος
βαθμός» και η «σειρά επιτυχίας».
Οι παραπάνω μέσοι βαθμοί και σειρές επιτυχίας (ετήσιοι και πτυχίου) μπορεί να χρησιμοποιούνται σαν κριτήρια για απονομή τιμητικών διακρίσεων, βραβείων και
υποτροφιών.
Άρθρο 16: Βελτίωση Βαθμολογίας
Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (αναβαθμολόγηση) μπορούν να εξεταστούν μία και μόνη
φορά ανά μάθημα και ο βαθμός που κατοχυρώνεται είναι
ο τελευταίος. H επανεξέταση γίνεται στην τρέχουσα ύλη
και αναλογούν τα ECTS του τρέχοντος προγράμματος
σπουδών.
Άρθρο 17: Αναγνώριση Μαθημάτων
Μαθήματα που ένας φοιτητής παρακολούθησε επιτυχώς σε άλλο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, της Ελλάδας ή
του εξωτερικού, ή στη διάρκεια προηγούμενης τυχόν
φοίτησής του σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης (μετεγγραφή, κατατακτήριες εξετάσεις, κ.λπ.) είναι
δυνατόν να αναγνωρισθούν για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων αποφοίτησης από τη Σχολή, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ο φοιτητής μπορεί να καταταχθεί σε μεγαλύτερο εξάμηνο (μέχρι το 7ο εξάμηνο)
στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Αν το Τμήμα προέλευσης είναι Τμήμα/Σχολή Ιατρικής
να έχει περάσει και αναγνωρίσει τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Σχολής προέλευσης.
• Αν το Τμήμα/Σχολή προέλευσης είναι διαφορετικό
της Ιατρικής θα πρέπει να του έχουν αναγνωρισθεί τα
2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων των προηγουμένων
εξαμήνων της Σχολής μας.
Ως εξάμηνο εγγραφής των φοιτητών Οδοντιατρικής
και Κτηνιατρικής είναι το 5ο εξάμηνο του προγράμματος
σπουδών της Σχολής μας και δύνανται να καταταχθούν
έως το 7ο εξάμηνο σπουδών με την κατοχύρωση των
απαιτούμενων μαθημάτων.
Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που αιτείται αναγνώρισης
μαθημάτων πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του
Τομέα στον οποίο ανήκει το μάθημα:
- Ειδική για το σκοπό αίτηση πλήρως συμπληρωμένη
από τον ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια.
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- Επίσημη αναλυτική βαθμολογία του/της φοιτητή/
φοιτήτριας από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης στην οποία
θα αναγράφονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, τα
μαθήματα και τα εργαστήρια που έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς και για κάθε ένα από αυτά για τα οποία αιτείται αναγνώρισης: ο τύπος του (υποχρεωτικό, επιλογής,
κ.λπ.), οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το εξάμηνο στο
οποίο ο φοιτητής το ολοκλήρωσε επιτυχώς και ο βαθμός του σε αυτό.
- Συνδέσμους (links) στην επίσημη ιστοσελίδα του
Τμήματος/Σχολής προέλευσης με τον οδηγό σπουδών
και την ιστοσελίδα του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό
εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς
στα υπό αναγνώριση μαθήματα στο τμήμα προέλευσης. Εναλλακτικά, άλλα επίσημα έγγραφα από το Τμήμα/
Σχολή προέλευσης όπου θα περιγράφεται: η ύλη, η περιγραφή των ασκήσεων/εργασιών, ο τρόπος εξέτασης και
βαθμολόγησης και ο συνολικός προβλεπόμενος φόρτος
με τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων.
- Συγγράμματα των μαθημάτων, στα οποία αιτούνται
αναγνώριση, τα οποία διδάχθηκαν στο Τμήμα/Σχολή
προέλευσης.
Οι αιτήσεις εξετάζονται αρχικά από το καθ΄ ύλην αρμόδιο μέλος ΔΕΠ της Σχολής, υπεύθυνο διδάσκοντα του
μαθήματος, ο οποίος μελετά εάν η ύλη που έχει διδαχθεί ο φοιτητής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης καλύπτει
επαρκώς την ύλη που διδάσκεται στη Σχολή μας.
Εν συνεχεία οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΣ), η οποία εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, όπου η τελευταία
αποφασίζει για την τελική έγκριση ή μη του αιτήματος
για την αναγνώριση του μαθήματος.
H κατοχύρωση των μαθημάτων γίνεται χωρίς βαθμό
με την ένδειξη “Αναγνώριση” στην καρτέλα του φοιτητή και το μάθημα δεν υπολογίζεται στον μέσο όρο του
βαθμού πτυχίου.
Πτυχιούχοι AEI και TEI που κατατάσσονται κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, καταχωρείται η βαθμολογία
τους στο φοιτητολόγιο και κατοχυρώνουν αυτοδίκαια τα
μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν και έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Αυτοί που δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό
υποχρεούνται να επανεξεταστούν στο μάθημα και δεν
προχωρούν σε αίτημα κατοχύρωσής του.
Άρθρο 18: Αξιολόγηση Μαθημάτων
Κάθε μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου
από τους φοιτητές. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων, παρέχονται στην
ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης: https://www.
modip.uoc.gr/el/content/assesment.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στέλνονται στον
υπεύθυνο του μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη από
την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, την
ΟΜ.Ε.Α της Σχολής και τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Επιπλέον, θα ζητείται από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής,
πριν τη λήψη του πτυχίου τους, η συνολική αξιολόγηση
του προγράμματος σπουδών με στόχο τη βελτίωση της
εκπαίδευσης.
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Άρθρο 19: Κωδικοποίηση
Μαθημάτων-κλινικών ασκήσεων
Τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής κωδικοποιούνται με
τα γράμματα ‘’ΙΣ’’ που σημαίνουν Ιατρική Σχολή και δύο
ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο
ανήκει το μάθημα και το δεύτερο ψηφίο δηλώνει τον
αύξοντα αριθμό των μαθημάτων ανά εξάμηνο.
Οι Κλινικές ασκήσεις κωδικοποιούνται αρχικά με τα
γράμματα ‘’ΙΣ’’ που σημαίνουν Ιατρική Σχολή, ακολουθούν τα γράμματα ‘’ΚΛ’’ που σημαίνουν Κλινικές και εν
συνεχεία το γράμμα Α ή Β που δηλώνει την ομάδα της
κλινικής άσκησης. Οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Γ και
Δ κωδικοποιούνται, όπως ανωτέρω συν ένα ψηφίο που
δηλώνει τον αύξοντα αριθμό των κλινικών ανά ομάδα.
Άρθρο 20: Κινητικότητα Φοιτητών
Η διαδικασία για την κινητικότητα των φοιτητών της
Σχολής περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Κινητικότητας που δημοσιεύεται σε Παράρτημα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Α) Κινητικότητα Φοιτητών για την πραγματοποίηση
κλινικών ασκήσεων μέσω του προγράμματος Erasmus.
Η Ιατρική Σχολή συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα
ERASMUS του Πανεπιστημίου Κρήτης για την κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών έχοντας εξασφαλίσει συνεργασία με μια σειρά από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
Οι φοιτητές της Σχολής ενημερώνονται ήδη από το
πρώτο έτος σπουδών τους για τη μεγάλη σημασία και
επίδραση της κινητικότητας στη μέλλουσα καριέρα τους
και ενθαρρύνονται να επιδιώξουν τη μετακίνησή τους
σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία του
εξωτερικού.
Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής μπορούν να μετακινούνται σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίαυλος
των μετακινήσεων αυτών είναι οι σπουδές (studies) ή
η πρακτική άσκηση (traineeship) του προγράμματος
Erasmus, ανάλογα με τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής
με τον αντίστοιχο συνεργάτη της στην Ευρώπη.
Oι φοιτητές που μετακινούνται παρακολουθούν μια
σειρά κλινικών ασκήσεων στο εξωτερικό, όπου εξετάζονται και βαθμολογούνται, όπως και οι φοιτητές του εκάστοτε Ιδρύματος Υποδοχής. Η Ιατρική Σχολή, ακολουθεί
τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus, αναγνωρίζοντας το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
φέρνει ο φοιτητής με την επιστροφή του.
Ομοίως γίνεται και η αναγνώριση του βαθμού του, με
αντιστοίχιση στο Ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης, από
τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι φοιτητές που ασκούνται
σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
έχουν το δικαίωμα πλήρους αναγνώρισης των κλινικών
ασκήσεων, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους σε εβδομάδες. Για να ισχύσει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι αποδεδειγμένα να διαρκούν οι Κλινικές Ασκήσεις
για τους μετακινούμενους φοιτητές όσο διαρκούν και
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για τους αντίστοιχους φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Οι φοιτητές συστήνεται να αποφεύγουν την παρακολούθηση κλινικών ασκήσεων εξαμήνου ή έτους, διαφορετικού από αυτό που φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να συμπεριληφθούν άλλου εξαμήνου
Κλινικές Ασκήσεις, αν εκ των πραγμάτων και αποδεδειγμένα με βάση την αλληλογραφία με το Ίδρυμα Υποδοχής
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών της Σχολής μας στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:
α) Να έχουν περάσει τα Γενικά και Ειδικά Προαπαιτούμενα Μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω
στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.
Για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν στο
5ο ή 6ο έτος, είναι υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα, μέχρι το πέρας της
εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου ή ως τις 15 Ιουλίου
(όποιο έρθει πρώτο) του προηγούμενου από τη μετακίνησή τους ακαδημαϊκού έτους.
β) Γλώσσα: αν > ή = Β2 τότε 1,5, αν Β1 = 0 (ο φοιτητής
πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο
επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το
συγκεκριμένο ίδρυμα).
Σε χώρες, όπου μετακινούνται φοιτητές χωρίς την
επάρκεια γλώσσας π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, απαιτείται
επίπεδο Α2 κατά το χρόνο της αίτησης.
Περαιτέρω εκμάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και
μέσω του συστήματος OLS.
Ακόμη και σε έλλειψη πιστοποιημένου πτυχίου, υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης της γλωσσικής επάρκειας
στην Επιτροπή Ανταλλαγών.
Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα συνεκτιμώμενα κριτήρια,
όπως ορίζονται από την Επιτροπή ανταλλαγών της Σχολής (ιστοσελίδα /φοιτητικά θέματα>erasmus), σύμφωνα
με τις επιταγές της Εθνικής Μονάδας.
Β) Κινητικότητα Φοιτητών για πραγματοποίηση κλινικών ασκήσεων εντός Κρήτης, εκτός Κρήτης, εκτός
Ελλάδος.
Οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση σε άλλο Νοσοκομείο της Κρήτης ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδος ή της αλλοδαπής,
εκτός πλαισίου ERASMUS, με τις κάτωθι προϋποθέσεις/
διαδικασία:
Οι φοιτητές των δυο τελευταίων ετών (5ο και 6ο) μπορούν να ασκηθούν εκτός Σχολής συνολικά 16 εβδομάδες. Ο χρόνος άσκησης εκτός Σχολής δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από τις 4 εβδομάδες ή να υπερβαίνει τις 8
εβδομάδες ανά εξάμηνο.
Διαδικασία:
• Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για
την πραγματοποίηση Κλινικής Άσκησης σύμφωνα με τον
κανονισμό της Σχολής (προαπαιτούμενα μαθήματα). Τον
απαιτούμενο έλεγχο πραγματοποιεί η γραμματέας του
Τομέα στον οποίο αιτείται ο φοιτητής την άσκηση, σε
συνεργασία με τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
της Σχολής.
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• Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στη Γραμματεία του
Τομέα στον οποίο ανήκει η κλινική. Η γραμματέας στέλνει αίτημα αποδοχής του φοιτητή στο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα υποδοχής, με σαφώς καθοριζόμενο τον υπεύθυνο εκπαίδευσής του. Μετά την αποδοχή του φοιτητή η
αίτηση μονογράφεται από τον Υπεύθυνο Κλινικής Άσκησης της ομάδας για την επικύρωσή της.
Η γραμματέας του εκάστοτε Τομέα καταθέτει το αίτημα του φοιτητή στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της Άσκησης.
Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Σπουδών ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Άσκησης της Ομάδος και η Επιτροπή Ανταλλαγών (αν είναι Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
Όλοι οι φοιτητές που ασκούνται εκτός Κρήτης είναι
υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις
της ομάδος.
Σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό, ισχύουν
όλα τα παραπάνω και επιπρόσθετα, συνιστάται να διαθέτουν οι φοιτητές Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (αν
ασκηθούν σε χώρα της Ευρώπης) ή να έχουν φροντίσει
για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.
Γ) Κινητικότητα φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για Εργαστηριακή
άσκηση σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της περιοχής της
Βοστώνης (Boston University, Harvard University, MIT,
Tufts).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εργαστηριακή άσκηση διάρκειας ενός μηνός (Ιούλιος-Αύγουστος)
προπτυχιακών φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια
ή ερευνητικά κέντρα της περιοχής της Βοστώνης των
ΗΠΑ. Τα εργαστήρια επιλέγονται από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο με τη βοήθεια του Ομότιμου Καθηγητή της
Ιατρικής Σχολή του ΠΚ, Βασιλείου Ζαννή ή άλλων μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής έπειτα από συνεννόηση
με τους Καθηγητές/ερευνητές που θα φιλοξενήσουν του
φοιτητές.
Η επιλογή των συμμετεχόντων φοιτητών 3ου έτους γίνεται έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής που αναρτάται
στους Πίνακες ανακοινώσεων και το bulletin board της
ιατρικής Σχολής με βάση τον γενικό βαθμό πτυχίου και
ως προ-απαιτούμενα: 1) την αρίστευση στο μάθημα της
Μοριακής Ιατρικής (βαθμός ίσος ή μεγαλύτερος του 9),
2) την επιτυχή εξέταση στα βασικά μαθήματα Βιολογία
Α και Β και Βιοχημεία Α και Β. Η πρόσκληση συνοδεύεται
από το έντυπο της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές
αποστέλλουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και
μια αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Γραφείο Διασύνδεσης. Η κατάταξη των φοιτητών
γίνεται από ad hoc τριμελή επιτροπή που αποτελείται
από μέλη της Ιατρικής Σχολής, με τον επιστημονικά
υπεύθυνο του έργου, Καθ. Δ. Καρδάση ως συντονιστή. Τα
πρακτικά της συνάντησης της επιτροπής αποστέλλονται
στη Γενική Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για έγκριση. Οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα λήψης
υποτροφίας από τον προϋπολογισμό του έργου μετά
την επιστροφή τους από την εργαστηριακή άσκηση και
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με την παράδοση μια συνοπτικής αναφοράς προόδου.
Η χορήγηση της υποτροφίας εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση. Η υποτροφία δύναται να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό/βραβείο στο όνομα του δωρητή.
Δ) Κινητικότητα τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για Κλινική άσκηση
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης
(Boston University Medical School).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών αφορά στην κλινική άσκηση διάρκειας ενός μηνός
προπτυχιακών τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου της Βοστώνης των ΗΠΑ. Οι κλινικές
ορίζονται σύμφωνα με την προτίμηση των φοιτητών σε
συνδυασμό με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα που έχει
το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.
Η επιλογή των τελειόφοιτων φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην κλινική άσκηση του επόμενου ακαδημαϊκού έτους γίνεται έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής
(αρχές της άνοιξης του τρέχοντος έτους) που αναρτάται στους Πίνακες ανακοινώσεων και το bulletin board
της Ιατρικής Σχολής με βάση τον γενικό βαθμό πτυχίου,
και ως προ-απαιτούμενα την καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε
επίπεδο τουλάχιστον Β2) και να έχουν περάσει υποχρεωτικά την Παθοφυσιολογία Α και Β και 10 από τα 16 Γενικά
Προαπαιτούμενα μαθήματα για έναρξη κλινικών (σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών της Ιατρικής Σχολής).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζεται:
α) ο αριθμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων που
έχει επιτυχώς ολοκληρώσει ο φοιτητής.
β) ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει ο φοιτητής ή οι συνολικές διδακτικές
μονάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστέλλουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και μια αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης. Η κατάταξη των φοιτητών γίνεται από τριμελή
επιτροπή που αποτελείται από μέλη της Ιατρικής Σχολής,
με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, Καθ. Δ. Καρδάση ως συντονιστή. Τα πρακτικά της συνάντησης της
επιτροπής αποστέλλονται στην Γενική Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής για έγκριση. Οι ασκούμενοι φοιτητές
έχουν το δικαίωμα λήψης υποτροφίας από τον προϋπολογισμό του έργου μετά την επιστροφή τους από την
κλινική άσκηση και με την παράδοση μια συνοπτικής
αναφοράς προόδου. Η χορήγηση της υποτροφίας εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Η υποτροφία δύναται
να συνοδεύεται από πιστοποιητικό/βραβείο στο όνομα
του δωρητή.
Ε) Άσκηση φοιτητών Ιατρικής άλλων Πανεπιστημίων
Βασική προϋπόθεση είναι η έγγραφη προ-συνεννόηση
μεταξύ των υπευθύνων των κλινικών ασκήσεων των 2
Πανεπιστημίων και η έγκριση από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.
Τέλος ο φοιτητής θα ακολουθήσει με ακρίβεια το πρόγραμμα εκπαίδευσης /αξιολόγησης της κλινικής που ζήτησε να ασκηθεί όπως και οι φοιτητές της Σχολής μας. Το
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πιστοποιητικό παρακολούθησης / αξιολόγησης που θα
δοθεί στον εξωτερικό φοιτητή θα πρέπει να είναι ενιαίο.
Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στο εξωτερικό
πραγματοποιεί η Helsmic σύμφωνα με τις καταστατικές
της αρχές και τον προγραμματισμό της.
Άρθρο 21: Δεοντολογία
Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους βασικούς κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων στην Ιατρική Σχολή:
Οι Υπεύθυνοι των μαθημάτων:
1. Ορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων (π.χ. προφορικές ή γραπτές).
2. Ορίζουν τον αναπληρωτή τους.
3. Οι ίδιοι ή οι αναπληρωτές τους, θα πρέπει να είναι
διαθέσιμοι στο χώρο των εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
4. Στην περίπτωση προφορικών εξετάσεων αυτές
γίνονται σε χώρο και ώρα που ανακοινώνεται εκ των
προτέρων στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τομέα.
5. Συνεργάζονται με τους φοιτητές, τους επιτηρητές,
τις γραμματείες, την Επιτροπή Εποπτείας των Εξετάσεων
και την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και του κύρους των
εξετάσεων.
6. Οι διευκρινίσεις για τα εξεταζόμενα θέματα είναι
στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου των εξετάσεων.
Οι Επιτηρητές:
1. Φροντίζουν για την τήρηση των οδηγιών διεξαγωγής των εξετάσεων με σοβαρότητα, ευγένεια αλλά και
μηδενική ανοχή σε παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού του Π.Κ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
26, παράγραφος Ε.
2. Πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 10
λεπτά πριν την έναρξή τους.
3. Ο αριθμός των επιτηρητών συνολικά θα πρέπει να
είναι ένας (1) ανά είκοσι (20) εξεταζόμενους.
4. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα της εξέτασης σε κανένα εξεταζόμενο πριν περάσει το 1/2 του
ορισμένου χρόνου εξέτασης και με ελάχιστο χρόνο παραμονής τη μία (1) ώρα. Η έξοδος μπορεί να επιτραπεί
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά τη σύμφωνη
γνώμη του υπεύθυνου του μαθήματος ή του εκπροσώπου του στο χώρο των εξετάσεων.
5. Τόσο η χρήση όσο και η κατοχή ενεργοποιημένου
κινητού κατά τη διάρκεια της εξέτασης συνιστά λόγο
μηδενισμού του γραπτού κατά συνέπεια όλα τα κινητά
πρέπει να είναι σβηστά.
6. Ο επιτηρητής, εφόσον διαπιστώσει επικοινωνία
μεταξύ των εξεταζόμενων καθοιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται: α) να σημειώσει την παράβαση στο πρώτο
φύλλο του γραπτού, β) να ενημερώσει τον υπεύθυνο
της εξέτασης για το συμβάν, γ) να παραλάβει τα γραπτά
των εμπλεκόμενων φοιτητών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση χρήσης οποιουδήποτε βοηθήματος (σημειώσεις,
συσκευές κ.λπ.).
7. Δεν επιτρέπουν την είσοδο φοιτητών στο χώρο των
εξετάσεων μετά τη διανομή των θεμάτων ή την έναρξη
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της διαδικασίας εξέτασης, αν πρόκειται για προφορικές
εξετάσεις.
8. Ελέγχουν τα στοιχεία των φοιτητών μόνο από φοιτητικές ταυτότητες τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της
εξέτασης (κατά την παράδοση του γραπτού).
9. Συνεργάζονται με τους φοιτητές, τις γραμματείες,
τους υπευθύνους των μαθημάτων και την Επιτροπή Εποπτείας των Εξετάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής
διεξαγωγής και του κύρους των εξετάσεων.
Οι Φοιτητές:
1. Γνωρίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Εσωτερικού κανονισμού του Π.Κ. που αφορούν σε πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία ή προσχεδιασμένη προσπάθεια αντιγραφής.
2. Ακολουθούν πιστά τις παρούσες οδηγίες και τις επιπρόσθετες οδηγίες των επιτηρητών και των υπευθύνων
των μαθημάτων για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων.
3. Έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους στις
εξετάσεις των μαθημάτων.
4. Προσέρχονται στον χώρο της εξέτασης στον προβλεπόμενο χρόνο και πριν την έναρξη της εξεταστικής
διαδικασίας, φέροντας τη φοιτητική τους ταυτότητα (η
αστυνομική δεν αρκεί).
5. Δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική
δοκιμασία εάν δεν φέρουν μαζί τους την φοιτητική τους
ταυτότητα.
6. Η χρήση ή η κατοχή κινητού τηλεφώνου, που δεν
είναι σβηστό, ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής (π.χ.
«έξυπνα ρολόγια» κ.λπ.), κατά τη διάρκεια της εξέτασης
συνεπάγεται το μηδενισμό του φοιτητή στο μάθημα που
εξετάζεται.
7. Δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από την αίθουσα της
εξέτασης πριν περάσει το 1/2 του ορισμένου χρόνου
εξέτασης και με ελάχιστο χρόνο παραμονής τη μία (1)
ώρα. Η έξοδος μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και μετά τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου
του μαθήματος ή του εκπροσώπου του στο χώρο των
εξετάσεων.
Οποιαδήποτε συμπεριφορά που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και του Πανεπιστημίου και θα επιφέρει
σοβαρές συνέπειες.
Άρθρο 22: Μεταβατικές Ρυθμίσεις
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών δεν
ισχύουν για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που αποφασίζονται
στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Κινητικότητα Φοιτητών για την πραγματοποίηση
κλινικών ασκήσεων μέσω του προγράμματος Erasmus.
Η Ιατρική Σχολή συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα
ERASMUS του Πανεπιστημίου Κρήτης για την κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών έχοντας εξασφαλίσει συνερ-
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γασία με μια σειρά από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
Οι φοιτητές της Σχολής ενημερώνονται ήδη από το
πρώτο έτος σπουδών τους για τη μεγάλη σημασία και
επίδραση της κινητικότητας στη μέλλουσα καριέρα τους
και ενθαρρύνονται να επιδιώξουν τη μετακίνησή τους
σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία του
εξωτερικού.
Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής μπορούν να μετακινούνται σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίαυλος
των μετακινήσεων αυτών είναι οι σπουδές (studies) ή
η πρακτική άσκηση (traineeship) του προγράμματος
Erasmus, ανάλογα με τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής
με τον αντίστοιχο συνεργάτη της στην Ευρώπη.
Οι φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν τη μετακίνηση
τους μέσω του προγράμματος Erasmus+σε άλλα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και πληρούν
τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Σχολή, απευθύνονται
αρχικά στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
Για ακαδημαϊκά θέματα υπεύθυνη για το Πρόγραμμα
Erasmus+ στην Ιατρική Σχολή έχει οριστεί η επιτροπή
ERASMUS. Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία της Σχολής. Στην ιστοσελίδα της Σχολής (Φοιτητικά θέματα >
Erasmus και Ανταλλαγές Φοιτητών), αναφέρονται τα κριτήρια και οι πληροφορίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες του Προγράμματος ERASMUS.
Oι φοιτητές που μετακινούνται παρακολουθούν μια
σειρά κλινικών ασκήσεων στο εξωτερικό, όπου εξετάζονται και βαθμολογούνται, όπως και οι φοιτητές του εκάστοτε Ιδρύματος Υποδοχής. Η Ιατρική Σχολή, ακολουθεί
τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus, αναγνωρίζοντας το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
φέρνει ο φοιτητής με την επιστροφή του.
Ομοίως γίνεται και η αναγνώριση του βαθμού του, με
αντιστοίχιση στο Ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης, από
τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι φοιτητές που ασκούνται
σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
έχουν το δικαίωμα πλήρους αναγνώρισης των κλινικών
ασκήσεων, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους σε εβδομάδες. Για να ισχύσει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι αποδεδειγμένα να διαρκούν οι Κλινικές Ασκήσεις
για τους μετακινούμενους φοιτητές όσο διαρκούν και
για τους αντίστοιχους φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Οι φοιτητές συστήνεται να αποφεύγουν την παρακολούθηση κλινικών ασκήσεων εξαμήνου ή έτους, διαφορετικού από αυτό που φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να συμπεριληφθούν άλλου εξαμήνου
Κλινικές Ασκήσεις, αν εκ των πραγμάτων και αποδεδειγμένα με βάση την αλληλογραφία με το Ίδρυμα Υποδοχής
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών της Σχολής μας στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:
α) Να έχουν περάσει τα Γενικά και Ειδικά Προαπαιτούμενα Μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.
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Για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν στο
5ο ή 6ο έτος, είναι υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει
τα προαπαιτούμενα μαθήματα, μέχρι το πέρας της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου ή ως τις 15 Ιουλίου (όποιο
έρθει πρώτο) του προηγούμενου από τη μετακίνησή τους
ακαδημαϊκού έτους.
β) Γλώσσα: αν > ή = Β2 τότε 1,5, αν Β1 = 0 (ο φοιτητής
πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο
επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το
συγκεκριμένο ίδρυμα). Σε χώρες, όπου μετακινούνται
φοιτητές χωρίς την επάρκεια γλώσσας π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, απαιτείται επίπεδο Α2 κατά το χρόνο της αίτησης.
Περαιτέρω εκμάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και
μέσω του συστήματος OLS. Ακόμη και σε έλλειψη πιστοποιημένου πτυχίου, υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης
της γλωσσικής επάρκειας στην Επιτροπή Ανταλλαγών.
Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα συνεκτιμώμενα κριτήρια,
όπως ορίζονται από την Επιτροπή ανταλλαγών της Σχολής
(ιστοσελίδα /φοιτητικά θέματα>erasmus), σύμφωνα με τις
επιταγές της Εθνικής Μονάδας.
2. Κινητικότητα Φοιτητών για πραγματοποίηση κλινικών ασκήσεων εντός Κρήτης, εκτός Κρήτης, εκτός
Ελλάδος. Οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιήσουν
την κλινική τους άσκηση σε άλλο Νοσοκομείο της Κρήτης ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδος ή της
αλλοδαπής, εκτός πλαισίου ERASMUS, με τις κάτωθι
προϋποθέσεις/διαδικασία:
Οι φοιτητές των δυο τελευταίων ετών (5ο και 6ο) μπορούν να ασκηθούν εκτός Σχολής συνολικά 16 εβδομάδες. Ο χρόνος άσκησης εκτός Σχολής δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από τις 4 εβδομάδες ή να υπερβαίνει τις 8
εβδομάδες ανά εξάμηνο.
Διαδικασία:
• Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την
πραγματοποίηση Κλινικής Άσκησης σύμφωνα με τον κανονισμό της Σχολής (προαπαιτούμενα μαθήματα). Τον απαιτούμενο έλεγχο πραγματοποιεί η γραμματέας του Τομέα
στον οποίο αιτείται ο φοιτητής την άσκηση, σε συνεργασία
με τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
• Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στη Γραμματεία του
Τομέα στον οποίο ανήκει η κλινική. Η γραμματέας στέλνει αίτημα αποδοχής του φοιτητή στο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα υποδοχής, με σαφώς καθοριζόμενο τον υπεύθυνο εκπαίδευσής του. Μετά την αποδοχή του φοιτητή η
αίτηση μονογράφεται από τον Υπεύθυνο Κλινικής Άσκησης της ομάδας για την επικύρωσή της.
Η γραμματέας του εκάστοτε Τομέα καταθέτει το αίτημα του φοιτητή στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της Άσκησης.
Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Σπουδών ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Άσκησης της Ομάδος και η Επιτροπή Ανταλλαγών (αν είναι Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
Όλοι οι φοιτητές που ασκούνται εκτός Κρήτης είναι
υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις
της ομάδος.
Σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό, ισχύουν
όλα τα παραπάνω και επιπρόσθετα, συνιστάται να διαθέτουν οι φοιτητές Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (αν
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ασκηθούν σε χώρα της Ευρώπης) ή να έχουν φροντίσει
για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.
3. Κινητικότητα φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης για Εργαστηριακή άσκηση
σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της περιοχής της Βοστώνης
(Boston University, Harvard University, MIT, Tufts).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εργαστηριακή άσκηση διάρκειας ενός μηνός (Ιούλιος-Αύγουστος)
προπτυχιακών φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια ή
ερευνητικά κέντρα της περιοχής της Βοστώνης των ΗΠΑ.
Τα εργαστήρια επιλέγονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο με τη βοήθεια του Ομότιμου Καθηγητή της Ιατρικής
Σχολή του ΠΚ, Βασιλείου Ζαννή ή άλλων μελών ΔΕΠ της
Ιατρικής Σχολής έπειτα από συνεννόηση με τους Καθηγητές/ερευνητές που θα φιλοξενήσουν του φοιτητές.
Η επιλογή των συμμετεχόντων φοιτητών 3ου έτους γίνεται έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής που αναρτάται
στους Πίνακες ανακοινώσεων και το bulletin board της
ιατρικής Σχολής με βάση τον γενικό βαθμό πτυχίου και
ως προ-απαιτούμενα: 1) την αρίστευση στο μάθημα της
Μοριακής Ιατρικής (βαθμός ίσος ή μεγαλύτερος του 9), 2)
ην επιτυχή εξέταση στα βασικά μαθήματα Βιολογία Α και
Β και Βιοχημεία Α και Β. Η πρόσκληση συνοδεύεται από
το έντυπο της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστέλλουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και μια
αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Γραφείο Διασύνδεσης. Η κατάταξη των φοιτητών γίνεται
από ad hoc τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη
της Ιατρικής Σχολής, με τον επιστημονικά υπεύθυνο του
έργου, Καθ. Δ. Καρδάση ως συντονιστή. Τα πρακτικά της
συνάντησης της επιτροπής αποστέλλονται στη Γενική
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για έγκριση. Οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα λήψης υποτροφίας
από τον προϋπολογισμό του έργου μετά την επιστροφή
τους από την εργαστηριακή άσκηση και με την παράδοση μιας συνοπτικής αναφοράς προόδου.
Η χορήγηση της υποτροφίας εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση. Η υποτροφία δύναται να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό/βραβείο στο όνομα του δωρητή.
4. Κινητικότητα τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για Κλινική άσκηση
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης
(Boston University Medical School).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών
αφορά στην κλινική άσκηση διάρκειας ενός μηνός προπτυχιακών τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης των ΗΠΑ. Οι κλινικές ορίζονται
σύμφωνα με την προτίμηση των φοιτητών σε συνδυασμό με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα που έχει το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Η επιλογή των τελειόφοιτων
φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην κλινική άσκηση
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους γίνεται έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής (αρχές της άνοιξης του τρέχοντος
έτους) που αναρτάται στους Πίνακες ανακοινώσεων και
το bulletin board της Ιατρικής Σχολής με βάση τον γενικό
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βαθμό πτυχίου, και ως προ-απαιτούμενα την καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2) και να έχουν περάσει
υποχρεωτικά την Παθοφυσιολογία Α και Β και 10 από τα
16 Γενικά Προαπαιτούμενα μαθήματα για έναρξη κλινικών
(σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών της Ιατρικής Σχολής). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζεται:
α) ο αριθμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων που
έχει επιτυχώς ολοκληρώσει ο φοιτητής. β) ο συνολικός
αριθμός των μαθημάτων που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει
ο φοιτητής ή οι συνολικές διδακτικές μονάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστέλλουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και μια αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης. Η κατάταξη των φοιτητών γίνεται από τριμελή
επιτροπή που αποτελείται από μέλη της Ιατρικής Σχολής,
με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, Καθ. Δ. Καρδάση ως συντονιστή.
Τα πρακτικά της συνάντησης της επιτροπής αποστέλλονται
στην Γενική Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για έγκριση.
Οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα λήψης
υποτροφίας από τον προϋπολογισμό του έργου μετά
την επιστροφή τους από την κλινική άσκηση και με
την παράδοση μια συνοπτικής αναφοράς προόδου.
Η χορήγηση της υποτροφίας εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση. Η υποτροφία δύναται να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό/βραβείο στο όνομα του δωρητή.
5. Άσκηση φοιτητών Ιατρικής άλλων Πανεπιστημίων
Βασική προϋπόθεση είναι η έγγραφη προ-συνεννόηση
μεταξύ των υπευθύνων των κλινικών ασκήσεων των 2
Πανεπιστημίων και η έγκριση από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.
Τέλος ο φοιτητής θα ακολουθήσει με ακρίβεια το πρόγραμμα εκπαίδευσης/αξιολόγησης της κλινικής που ζήτησε να ασκηθεί όπως και οι φοιτητές της Σχολής μας. Το
πιστοποιητικό παρακολούθησης / αξιολόγησης που θα
δοθεί στον εξωτερικό φοιτητή θα πρέπει να είναι ενιαίο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 4 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5471
(2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Ειρήνης
Κουτσογιαννάκη του Γεωργίου μέλους Ε.ΔΙ.Π της
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».
2. Tην υπ’ αρ. 201647/Z1/21-11-2017 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του, ως
Πρύτανης του Πολυτεχενείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83).
5. Την υπ’ αριθμ. 126603/Ζ2/29.7.2016 εγκύκλιο της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση
και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 άρθρο 15, παρ. 15, εδ. θ.
7. Τα στοιχεία του Προσωπικού Μητρώου της Κουτσογιαννάκη, η οποία με την Πράξη Πρύτανη 3868/15.5.2019,
η οποία δημοσιεύτηκε στο Β΄ 1981, εντάχθηκε από θέση
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ σε
θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)
κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι κάτοχος Πτυχίου Γεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από
το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου
Κρήτης και κατέχει την Α΄ Βαθμίδα.
8. Την αίτηση της Κουτσογιαννάκη με αρ. πρωτ. Σχολής
470/2.7.2020.
9. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (αρ. 34/13.7.2020)
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθορίζεται:
το γνωστικό αντικείμενο της Ειρήνης Κουτσογιαννάκη
του Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ της Σχολής Μηχανικών
Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εξής: « Γεωλογία - Εδαφομηχανική».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 3 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 5470
(3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Ελένης
Καστανάκη του Κωνσταντίνου μέλους Ε.ΔΙ.Π. της
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».
2. Tην υπ’ αρ. 201647/Z1/21-11-2017 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
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μάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του, ως
Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(Α΄ 195), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).
5. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και
την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο
άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που
αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 άρθρο 15, παρ. 15, εδ. θ.
7. Τα στοιχεία του Προσωπικού Μητρώου της Καστανάκη, η οποία με την πράξη Πρύτανη 3866/15.5.2019, η
οποία δημοσιεύτηκε στο Β΄ 1981, εντάχθηκε από θέση
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ σε
θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)
κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι κάτοχος Διπλώματος
Χημικού Μηχανικού από το ΕΜΠ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει
την Α΄ βαθμίδα.
8. Την αίτηση της Καστανάκη με αρ. πρωτ. Σχολής
430/17.6.2020.
9. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (αρ. 34/13.7.2020).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθορίζεται:
το γνωστικό αντικείμενο της Καστανάκη Ελένης του
Κωνσταντίνου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ της Σχολής Μηχανικών
Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εξής: « Διαχείρισης Αστικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 3 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 2445
(4)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 486/3.7.ακ./31.07.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του
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ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 266), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αρ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 721/2019).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 σημείο (ιε) σε
συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α) και το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
5. Την υπ’ αρ. ΤΕΚ1616 πράξης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Β΄ 3093/2019).
6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 167/23.04.2020 Συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 486/31.07.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. ΤΕΚ1616/16.07.2019 πράξης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Β΄ 3093) ως ακολούθως:
Το άρθρο 2 «Διαδικασία και χρόνος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.
Ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών κατόπιν
σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΣΑΕ.
Η προκήρυξη ή η πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους, τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις
διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής
υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και τυχόν πρόσθετες
υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά
όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
Πριν την υποβολή της αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η
να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να επικοινωνήσει με μέλος ΔΕΠ της Σχολής τού οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συναφή προς το γνωστικό
πεδίο στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή και
να αποστείλει προσχέδιο διδακτορικής διατριβής και
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
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Ακολούθως, το μέλος ΔΕΠ, αφού συνεκτιμήσει τα προσόντα του υποψηφίου/ας, το κατά πόσο τα ερευνητικά
του/της ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τις ερευνητικές
επιδιώξεις του και το δικαίωμά του, σύμφωνα με το νόμο
και τον παρόντα κανονισμό, να επιβλέψει τη Διδακτορική
Διατριβή, θα τον/την ενθαρρύνει ή όχι να υποβάλει σχετική αίτηση προς την Κοσμητεία της Σχολής προκειμένου
να εξεταστεί η υποψηφιότητά του/της.
Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται σε δύο περιόδους,
σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες:
(1η περίοδος) Κατάθεση αίτησης: έως 30 Σεπτεμβρίου.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: έως 30 Δεκεμβρίου.
(2η περίοδος) Κατάθεση αίτησης: έως 15 Φεβρουαρίου. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: έως 15 Μαΐου.
Η Σχολή μπορεί να εξετάσει σε διαφορετικές από τις
αναγραφόμενες προθεσμίες αιτήσεις για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων που ενδέχεται να προκηρύξει στο
πλαίσιο ένταξής τους σε ερευνητικά προγράμματα των
μελών Δ.Ε.Π. ή των Εργαστηρίων της, ή αιτήσεις κατόχων
υποτροφιών, καθώς και αιτήσεις υποψηφίων σε υποτροφίες που η Σχολή θα προκηρύξει με δημόσια πρόσκληση,
εφόσον εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.
Το άρθρο 3 «Υποβολή Αιτήσεων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε. αίτηση,
στην οποία αναγράφονται ο προτεινόμενος τίτλος, η
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης η οποία μπορεί να
είναι η ελληνική ή διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο
προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται
από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Προσχέδιο της ΔΔ, Μια αναλυτική πρόταση έρευνας, έκτασης 4.500-5.000 λέξεων στην οποία πρέπει να
περιλαμβάνονται:
I. Αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση για το προτεινόμενο θέμα, με έμφαση στην πρόσφατη διεθνή και ελληνική συναφή βιβλιογραφία. Στην επισκόπηση, εκτός από
τη θεωρητική θεμελίωση, θα πρέπει να αναδεικνύεται
το ερευνητικό κενό στο συγκεκριμένο πεδίο, συνεπώς
και το ερευνητικό «πρόβλημα» και η σημασία της διερεύνησής του.
II. Επιμέρους ερευνητικούς στόχους, οι οποίοι θα σχετίζονται με τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται από
τη βιβλιογραφική επισκόπηση.
III. Μεθοδολογική πρόταση, στην οποία θα προτείνονται το είδος της έρευνας, ο πληθυσμός, το μέγεθος
του δείγματος και άλλα κατά περίπτωση πιθανά στοιχεία
μεθοδολογίας (όπως οι πρωτογενείς πηγές), τα οποία
κρίνονται απαραίτητα.
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δεν θα είναι απόλυτα δεσμευτική για την εξέλιξη της ΔΔ.
3. (α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και
αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του
άρθρου 46 του ν. 4485/2017
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλ-
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λοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλλουν
το πιστοποιητικό 3(α)
5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής).
6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε
επίπεδο Γ2 ή/και άλλης ξένης γλώσσας, όπως τυχόν
απαιτείται από την προκήρυξη.
Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες διδάκτορες που δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ. ελληνικού Πανεπιστημίου,
απαραίτητη προϋπόθεση –εκτός από την αναγνώριση
του τίτλου σπουδών τους– είναι η κατοχή πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, εφόσον ως
γλώσσα σύνταξης της διατριβής τους καθοριστεί η
ελληνική.
7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης,
αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές
επιστολές, κ.λπ.)
9. Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΤΕΚ1616/16.07.2019
απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02035962908200016*

