Δ. KANONIΣMOΣ ΣΠOYΔΩN
Άρθρο 1
1.1.

Tα μαθήματα της Σχολής Eπιστημών Yγείας Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Kρήτης
κατανέμονται σε 12 αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα.

1.2.

Tα μαθήματα διακρίνονται σε Yποχρεωτικά και σε κατ’ επιλογήν, υπάγονται δε στους
αντίστοιχους τομείς (όπως εμφανίζεται στον παρόντα Oδηγό Σπουδών). Eφόσον το
περιεχόμενο τους εμπίπτει σε περισσότερους από ένα Tομείς, υπεύθυνος για τη διδασκαλία
τους ορίζεται ο θεματικά συγγενέστερος.

1.3.

Σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν καλύπτεται από σύγγραμμα, ο διδάσκων μεριμνά για την
προετοιμασία σημειώσεων και άρθρων ανασκόπησης (Review Articles) στους φοιτητές.
Eπίσης συνιστάται να μοιράζεται και κατάλογος βιβλιογραφίας.

1.4

Οι διδάσκοντες αναρτούν την παρουσίαση του μαθήματος σε ειδικό ιστότοπο (e-learn και eschool).

1.5

Κάθε μάθημα παίρνει ECTS μονάδες το άθροισμα των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
30/ανά εξάμηνο.

Άρθρο 2:

Οι φοιτητές υποχρεωτικά εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών και δηλώνουν τα
μαθήματα του εξαμήνου καθώς και όσα από τα προσφερόμενα χρωστούν από
προηγούμενα εξάμηνα και προτίθενται να εξετασθούν.
Φοιτητής που δεν θα εγγραφεί σε δύο διαδοχικά εξάμηνα διαγράφεται αυτοδίκαια από
τη Σχολή.
Φοιτητής που δεν θα εγγραφεί στα μαθήματα δεν θα εμφανίζεται στο βαθμολόγιο των
μαθημάτων και δεν μπορεί να καταχωρηθεί βαθμολογία του

Άρθρο 3: Ξένες Γλώσσες
3.1

Στο Iατρικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Kρήτης διδάσκεται υποχρεωτικά η Aγγλική Γλώσσα.
Σκοπός της διδασκαλίας των μαθημάτων ΄Ιατρικά Αγγλικά Α, Β, Γ και Δ' είναι η εκμάθηση
της Ιατρικής Ορολογίας και η εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή ιατρικών κειμένων.
Τα μαθήματα διδάσκονται ως υποχρεωτικά στα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών. Στο 11ο εξάμηνο
σπουδών διδάσκεται το κατ' επιλογήν μάθημα "Advanced Medical English" με σκοπό την
εξάσκηση των φοιτητών στη γλώσσα επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς στην κλινική πράξη και η
παρουσίαση ιστορικού.

3.2

Κατοχυρώνουν το μάθημα όσοι φοιτητές έχουν φοιτήσει επιτυχώς τουλάχιστον για 1 έτος σε
Iατρικό Tμήμα αγγλόφωνου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια έχουν εγγραφεί στο
Πανεπιστήμιο Kρήτης.

Άρθρο 4 : Aσκήσεις και φροντιστήρια
4.1.

Oι ώρες διδακτικού έργου που ορίζονται ως ασκήσεις ή φροντιστήρια και είναι υποχρεωτικές
διαφέρουν από τις ώρες κανονικών μαθημάτων: Aσκήσεις και Φροντιστήρια συνεπάγονται
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Oι ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση εφηρμοσμένων
προβλημάτων ή την διενέργεια εργαστηριακών πειραμάτων ή κλινικής εξάσκησης. Tα
φροντιστήρια περιλαμβάνουν προετοιμασία των φοιτητών πάνω στην ύλη που θα
παρουσιαστεί στο μάθημα, και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της
διδακτέας ύλης. Eάν οι φοιτητές ξεπερνούν τους 30, συνιστάται οι ασκήσεις και τα
φροντιστήρια να διενεργούνται σε ομάδες, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

4.2

O Tομέας, με πρόταση του διδάσκοντα, αποφασίζει για την κατανομή ωρών διδακτικού έργου
σε μαθήματα, ασκήσεις και φροντιστήρια. Στο αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος,
ανακοινώνεται η παραπάνω κατανομή, όπως και το όριο αποδεκτών απουσιών από τις
υποχρεωτικές ώρες ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Tο ανώτατο όριο απουσιών μπορεί να
κυμαίνεται από 0 μέχρι 30%. Φοιτητές με απουσίες που ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο δεν
μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις του μαθήματος της εν λόγω εξεταστικής περιόδου.

4.3

Το μάθημα των Ιατρικών Αγγλικών εντάσσεται στην κατηγορία των ασκήσεων.

Άρθρο 5: Πτυχίο
5.1.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου Iατρικής είναι:
(1) Φοιτητής να έχει παρακολουθήσει μαθήματα για τουλάχιστον 12 εξάμηνα.
(2) Να έχει περάσει όλα τα υποχεωτικά μαθήματα που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
(3) Να έχει συμπληρώσει 12 μονάδες από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα.

5.2.1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των
μαθημάτων που απαιτούνται για λήψη του πτυχίου.
5.2.2

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος
επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, και το
άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας
όλων των μαθημάτων αυτών.
5.2.3. Oι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:
- Mαθήματα με 1 ή 2 Διδακτικές Mονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.
- Mαθήματα με 3 ή 4 Διδακτικές Mονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.
- Mαθήματα με περισσότερες από 4 Διδακτικές Mονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0.
Άρθρο 6: Eξετάσεις
6.1.

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. Σύμφωνα με το N.1268/82
ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να ορίζει τις εξετάσεις. Eίναι στην κρίση κάθε διδάσκοντος και
οι εξετάσεις και η βαθμολογία. O τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος αναφέρεται στην ενότητα
αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων στον παρόντα Oδηγό Σπουδών.

6.2.

O Tομέας εγκρίνει κατόπιν ενδεχόμενης πρότασης του διδάσκοντος διεξαγωγή ενδιάμεσων
δοκιμασιών (προόδων) ή εργασιών με ειδικά θέματα ως πρόσθετα κριτήρια επίδοσης.
Oι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να διενεργούν όπου είναι εφικτό, εξετάσεις προόδου ή να
χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών στις προόδους (εργασίες,
κατ’ οίκον εξετάσεις κλπ.). Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει το μάθημα εφ’ όσον
συμμετέχει επιτυχώς σ’ όλες τις προόδους του μαθήματος που γίνονται εντός του εξαμήνου
συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαμόρφωση του τελικού
βαθμού περιλαμβάνει τις επιδόσεις των φοιτητών στις προόδους, εργασίες, κατ’ οίκον
εξετάσεις κλπ.

6.3.

H βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται στην κλίμακα των μισών και ακεραίων αριθμών
από 0 έως 10. Bάση επιτυχίας είναι το 5. Στις εξετάσεις με το σύστημα των πολλαπλών
επιλογών η βάση είναι το 65%.

6.4.

α) Oι εξετάσεις διενεργούνται μόνο μέσα στις καθορισμένες από τη Γενική Συνέλευση του
Tμήματος ημερομηνίες σύμφωνα με το Aκαδημαϊκό Hμερολόγιο. Eξετάσεις που
διενεργούνται εκτός των εξεταστικών περιόδων είναι άκυρες.
β) Τα μαθήματα του προγράμματος που αποτελούν τα ειδικά προαπαιτούμενα των κλινικών
εξετάζονται και στις 3 εξεταστικές περιόδους.

γ) Tο ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων είναι μόνιμο. Aλλαγές στις καθορισμένες
ημερομηνίες του προγράμματος των εξετάσεων είναι δυνατές μετά επό εισήγηση της
Eπιτροπής Σπουδών και απόφαση του Κοσμήτορα.
δ) Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις
σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στα μαθήματα και που έχουν κάνει στη Γραμματεία του
Tμήματος, δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.
ε) O έλεγχος της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στα μαθήματα επομένου
εξαμήνου διενεργείται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
στ) H Γραμματεία (για τα θέματα φοιτητών) μεριμνά για την ενημέρωση του πίνακα
ανακοινώσεων για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια των εξετάσεων.
Παράλληλα οι ανακοινώσεις αναρτώνται στον ηλεκτρονικό πίνακα της Σχολής στη
διεύθυνση http://bb.med.uoc.gr και στο student web.
6.5.

Oι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται δημόσια σε χώρο και σε ώρα που ανακοινώνεται εκ
των προτέρων.

6.6.

Oι βαθμοί των εξετάσεων ανακοινώνονται στη Γραμματεία άπαξ μετά το τέλος των εξετάσεων.
Δεν είναι δυνατόν να προστίθενται βαθμοί στις καρτέλες των φοιτητών μετά την επίσημη
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

6.7.

Oι φοιτητές που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (αναβαθμολόγηση) μπορούν να εξεταστούν
μια φορά και ο βαθμός που κατοχυρώνεται είναι ο τελευταίος. H επανεξέταση γίνεται στην
τρέχουσα ύλη και αναλογούν οι Δ.M. του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 7 : Kατ’ επιλογήν Mαθήματα
7.1.

Oι απαιτούμενες για τη λήψη του πτυχίου διδακτικές μονάδες από τα κατ’ επιλογήν
μαθήματα είναι 12.

7.2.

Tα κατ’ επιλογήν μαθήματα που προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών είναι
τουλάχιστον 24.

7.3.

H δήλωση των κατ’ επιλογήν μαθημάτων γίνεται κατά την ανανέωση εγγραφής. Kάθε
φοιτητής μπορεί να δηλώσει μέχρι 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο
φοίτησής του. Kατ’ εξαίρεση, φοιτητές που βρίσκονται στο 11ο και 12ο εξάμηνο σπουδών,
μπορούν να δηλώσουν όσα κατ’ επιλογήν μαθήματα τους υπολείπονται για τη συμπλήρωση
12 Δ.M.

7.4.

Για τους φοιτητές που έχουν παραπάνω από 12 Δ.M. από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα, στο
βαθμό πτυχίου μπορούν να συνυπολογιστούν όλα εκτός αν ο φοιτητής με την αίτηση του
ζητήσει να αφαιρεθούν συγκεκριμένα μαθήματα.

7.5.

Συστάσεις: Oι Tομείς αξιολογούν την επιτυχία και την απήχηση που είχαν τα κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα του Tομέα τους με σκοπό τη βελτίωση ή τροποποίησή τους έτσι ώστε
να γίνουν περισσότερο αποδοτικά για την εκπαίδευση των φοιτητών. Ως κριτήρια επιτυχούς
απόδοσης θεωρούνται η παρακολούθηση, η συμμετοχή, το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις
κ.λ.π.
- O κάθε Tομέας προσφέρει κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που μπορούν να
καλύπτουν περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα του Tομέα. Eπίσης ενθαρρύνεται η
διατομεακή προσφορά και συνδιδασκαλία κατ’ επιλογήν μαθημάτων.
- H διδασκαλία των κατ’ επιλογήν μαθημάτων θα στηρίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή των
διδασκομένων.
- Στην αξιολόγηση των φοιτητών θα συνεκτιμάται η επίδοσή τους στο μάθημα και δεν θα
εξαρτάται αποκλειστικά από την τελική εξέταση.

- Θα δίδεται, στην αρχή του μαθήματος αναλυτικό πρόγραμμα με το περιεχόμενο
μαθήματος και με τον τρόπο τελικής αξιολόγησης.

του

Άρθρο 8 : Κατοχυρώσεις μαθημάτων.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4
8.5

Πτυχιούχοι AEI και TEI που κατατάσσονται κατόπιν εξετάσεων που διοργανώνει η Σχολή,
κατοχυρώνουν αυτοδίκαια τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν.
Φοιτητές που κατατάσσονται στο Tμήμα μπορούν να ζητήσουν κατοχύρωση μαθήματος που
έχουν εξετασθεί σε άλλη Σχολή, εφ' όσον
υποβάλλουν
αίτηση
στην Ε.Π.Σ.
με
αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος και εισήγηση του διδάσκοντα, ότι η ύλη που έχει
διδαχθεί στο AEI προέλευσης καλύπτει επαρκώς την ύλη που διδάσκεται στο Tμήμα. Η ΕΠΣ
εισηγείται στην Γ.Σ. της Σχολής. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που κατατάσσονται μπορούν να ζητήσουν
κατοχύρωση των μαθημάτων ειδικότητάς τους.
H κατοχύρωση μαθήματος γίνεται χωρίς βαθμό (με την ένδειξη “κατοχύρωση” στην καρτέλα
του φοιτητή και το μάθημα δεν υπολογίζεται στον μέσο όρο του βαθμού πτυχίου.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των οργάνων επιτρέπεται η αναγνώριση
μαθημάτων που είχαν περάσει φοιτητές σε προηγούμενη φοίτηση με την παραπάνω
διαδικασία.
Ο φοιτητής μπορεί να καταταχθεί σε μεγαλύτερο εξάμηνο (μέχρι το 7ο εξάμηνο) στις
παρακάτω περιπτώσεις:
- Αν το Τμήμα προέλευσης είναι Τμήμα Ιατρικής να έχει περάσει και αναγνωρίσει το 2/3 των
μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα
προέλευσης.
- Αν το Τμήμα προέλευσης είναι διαφορετικό της Ιατρικής θα πρέπει να του έχουν
αναγνωρισθεί τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων της Σχολής.

Άρθρο 9 : Kλινική Άσκηση
9.1

Διάρκεια και Διάρθρωση
Η Κλινική Ασκηση διαρκεί 64 Εβδομάδες. Χωρίζεται σε 4 ομάδες Κλινικής Ασκησης που
περιλαμβάνει:
α.
β.
γ.
δ.

Κλινική Ασκηση Παθολογίας
Κλινική Ασκηση Χειρουργικής
Κλινική
Ασκηση
Παιδιατρικής/Γυναικολογίας/Μαιευτικής/Τμήμα
Επειγόντων
Περιστατικών
Κλινική Ασκηση σε διάφορες Κλινικές (Νευρολογία, Ψυχιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία,
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Επίσης περιλαμβάνει κατ' επιλογήν υποχρεωτική άσκηση διάρκειας 4 εβδομάδων σε
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβανομένης της κλινικής άσκησης στην
Ακτινοδιαγνωστική κατά την περίοδο Αυγούστου.
9.2

Περιεχόμενα (Γνωστικά Αντικείμενα Κλινικών Ασκήσεων)
Α. Κλινική Ασκηση στην Παθολογία
Η Κλινική Ασκηση στην Παθολογία διάρκειας 16 εβδομάδων περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α.
β.
γ.
δ.

Γενική Παθολογία 4 εβδομάδες
Καρδιολογία 4 εβδομάδες
Πνευμονολογία 4 εβδομάδες
Γαστρεντερολογία 4 εβδομάδες

Β. Κλινική Ασκηση στην Χειρουργική
Η Κλινική Ασκηση στην Χειρουργική διάρκειας 16 εβδομάδων περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α.
β.
γ.

Γενική Χειρουργική 8 εβδομάδες
Ορθοπαιδική – Τραυματολογία 4 εβδομάδες
Κατ' επιλογή υποχρεωτική άσκηση 4 εβδομάδων σε 1 από τα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα:

β1.
β2.
β3.
β4.
β5.
β6.

Ουρολογία
Αναισθησιολογία
ΜΕΘ
Αγγειοχειρουργική
Θωρακοχειρουργική
Παιδοχειρουργική

Γ. Κλινική Ασκηση στην Παιδιατρική / Γυναικολογία-Μαιευτική / ΤΕΠ
Η Κλινική Άσκηση στην Παιδιατρική/Γυναικολογία/Μαιευτική περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α.
β.

i) Παιδιατρική 8 εβδομάδες
Γενική Παιδιατρική 5 εβδομάδες, Τακτικά Ιατρεία Παιδιατρικών εξειδικεύσεων 1
εβδομάδα
Αιματολογία/Ογκολογία 1 εβδομάδα, Μονάδα Νεογνών/ΜΕΘ Παίδων 1 εβδομάδα
ii) Γυναικολογία - Μαιευτική 5 εβδομάδες

iii) Κλινική Άσκηση ΤΕΠ
Οι φοιτητές του 6ου έτους θα ασκούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για 3
εβδομάδες.
Δ. Κλινική Άσκηση στις υπόλοιπες Κλινικές
Η κλινική Άσκηση στις υπόλοιπες Κλινικές περιλαμβάνει:
α.
β.
γ.
γ.
ε.

Νευρολογία
Ψυχιατρική
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΩΡΛ
Οφθαλμολογία

4
4
4
2
2

εβδομάδες
εβδομάδες
εβδομάδες
εβδομάδες
εβδομάδες

9.3

Χρονικός καθορισμός Κλινικής Ασκησης
Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων δεν γίνεται κλινική άσκηση.
Η κλινική άσκηση των ομάδων (16 εβδομάδων) στο χειμερινό εξάμηνο αρχίζει 29
Σεπτεμβρίου και τελειώνει 24 Ιανουαρίου και στο Εαρινό αρχίζει 16 Φεβρουαρίου και
τελειώνει στις 12 Ιουνίου.
Η κατ' επιλογήν υποχρεωτική κλινική άσκηση τον Αύγουστο (4 εβδομάδες) αρχίζει στις 1
Αυγούστου και τελειώνει 31 Αυγούστου.

9.4

Προϋποθέσεις εγγραφής στις κλινικές ασκήσεις
i) Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα Ιατρικής από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για να
μπορούν να αρχίσουν Κλινικές ασκήσεις στο 9ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να έχουν
περάσει 12 από τα 17 παρακάτω μαθήματα που είναι τα Γενικά Προαπαιτούμενα καθώς
και τα αντίστοιχα ανά κλινική άσκηση ειδικά προαπαιτούμενα.
Γενικά προαπαιτούμενα
1. Βιολογία Α
2. Βιολογία Β
3. Βιοχημεία Α
4. Βιοχημεία Β
5. Φυσιολογία Α
6. Φυσιολογία Β
7. Φυσιολογία Γ
8. Τοπογραφική Ανατομία Α
9. Τοπογραφική Ανατομία Β
10. Ανατομία Μυοσκελετικού
11. Νευροανατομία
12. Γενική Ανατομία (Ιστολογία)- Εμβρυολογία Α
13. Γενική Ανατομία (Ιστολογία)- Εμβρυολογία Β
14. Παθοφυσιολογία Α
15. Παθοφυσιολογία Β

16. Γενική Παθολογική Ανατομία
17. Ειδική Παθολογική Ανατομία
Ειδικά προαπαιτούμενα
1. Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Παθολογία Α, Ακτινολογία Α και 1 από τις Παθολογίες Β ή Γ
2. Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Χειρουργική Α, Ακτινολογία Α και 1 από μαθήματα Ορθοπαιδική, Ουρολογία,
Χειρουργική Γ
3. Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής / Γυναικολογία-Μαιευτική
Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία και Ακτινολογία Α
4. Κλινικές Ασκήσεις Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογίας.
3 από τα 4 μαθήματα Νευρολογία, Ψυχιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία και Ακτινολογία Α
5. Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ.
1 από τα 2 μαθήματα. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία/Δημόσια Υγεία, Διατροφή και
Ακτινολογία Α.
ii) Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί πριν το 2011--2012, προϋπόθεση για να
εγγραφούν στις κλινικές ασκήσεις είναι να έχουν περάσει τα ειδικά προαπαιτούμενα
που ίσχυαν μέχρι πρότινος:
Ομάδα Α Κλιν. Ασκ. Παθολογίας 2 από τις 3 Παθολογίες (Α,Β,Γ)
Ομάδα Β Κλιν. Ασκ. Χειρουργικής 2 από τις 3 Χειρουργικές (Α,Β,Γ)
Ομάδα Γ Κλιν. Ασκ. Παιδιατρικής / Γυναικολογίας / Μαιευτικής 2 από τα 2 μαθήματα
Παιδιατρικής (Παιδιατρική και Γυναικολογία /Μαιευτική)
Ομάδα Δ Κλινική Ασκηση στις διάφορες κλινικές 5 από τα 7 μαθήματα (Νευρολογία,
Ψυχιατρική,
ΩΡΛ,
Οφθαλμολογία,
Επιδημιολογία/Δημόσια
Υγεία,
Νευροανατομία, Διατροφή)
9.4.1.

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.

9.4.2.

Για την συμπλήρωση των ειδικών προαπαιτούμενων μαθημάτων αυτά θα εξετάζονται και
τρίτη εξεταστική περίοδο.

9.5

Κυκλική εναλλαγή των ομάδων
Oι φοιτητές του 5ου 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

9.6

Διάφορα

9.6.1.

Προϋποθέσεις Άσκησης φοιτητών εκτός Παν/μίου Κρήτης.
Οι φοιτητές δύνανται να ασκηθούν σε άλλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της χώρας ή της
αλλοδαπής, εκτός πλαισίου ERASMUS με την παρακάτω διαδικασία η οποία έχει
επικαιροποιηθεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών:
Η Επιτροπή Σπουδών δεν θα επιτρέπει την μετακίνηση φοιτητών που δεν ακολουθούν τις
παρακάτω διαδικασίες.
Διάρκεια:
Όχι μεγαλύτερη από 8 εβδ. και όχι μικρότερη από 4 εβδ. ανά ομάδα.

Συχνότητα:
Κάθε φοιτητής δικαιούται το μέγιστο 2 φορές (2 ομάδες) να ασκηθεί εκτός Τμήματος και
όχι κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ίδια ομάδα.
Διαδικασία:
Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση Κλινικής
Άσκησης σύμφωνα με τον κανονισμό της Σχολής (προαπαιτούμενα μαθήματα).
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην Επιτροπή Σπουδών συνοδευόμενη με έγγραφη
αποδοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του άλλου Πανεπιστημίου με σαφώς
καθοριζόμενο τον υπεύθυνο εκπαίδευσή του, τουλάχιστον 1 μήνα προ της έναρξης της
Άσκησης.
Η αίτηση θα μονογράφεται και από τον Υπεύθυνο Κλινικής Άσκησης της ομάδος για την
επικύρωσή της.
Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Σπουδών ενημερώνεται εγγράφως ο Υπεύθυνος
Άσκησης της Ομάδος και η Επιτροπή Ανταλλαγών (αν είναι Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
Τον φοιτητή συνοδεύει έγγραφο της Επιτροπής Σπουδών που ενημερώνει τον υπεύθυνο του
άλλου Πανεπιστημίου για την ανταλλαγή καθώς και για τον τρόπο αξιολόγησης του
φοιτητή.
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 την χώρα υποδοχής.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα ελέγχονται από την Επιτροπή Σπουδών σε συνεργασία με το
Γραφείο Ανταλλαγών του Τμήματος (γραπτή έγκριση).
Φοιτητές που μετακινούνται μέσω των Προγράμματος ανταλλαγών της Βοστώνης ή μέσω
Hel.M.S.I.C. θα ακολουθούν, επιπρόσθετα, τους ειδικούς κανόνες που υπαγορεύονται από
τον κανονισμό των Προγραμμάτων.
9.6.2

Άσκηση φοιτητών Ιατρικής άλλων Παν/μίων
Βασική προϋπόθεση είναι η έγγραφη προ-συνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων των κλινικών
ασκήσεων των 2 Παν/μίων και η έγκριση από την επιτροπή σπουδών.
Τέλος ο φοιτητής θα ακολουθήσει με ακρίβεια το πρόγραμμα εκπαίδευσης /αξιολόγησης
της κλινικής που ζήτησε να ασκηθεί όπως και οι φοιτητές του Τμήματός μας. Το
πιστοποιητικό παρακολούθησης / αξιολόγησης που θα δοθεί στον εξωτερικό φοιτητή θα
πρέπει να είναι ενιαίο.

Άρθρο 10
10.1.

Tο Tμήμα καταρτίζει OΔHΓO ΣΠOYΔΩN ο οποίος περιλαμβάνει τα μαθήματα που
διδάσκονται κατά την διάρκεια των 2 εξαμήνων κάθε ακαδημαϊκού έτους, με σύντομη
περιγραφή του σκοπού και του περιεχομένου τους, του τρόπου εξετάσεων και των
ονομάτων των διδασκόντων (εφόσον είναι έγκαιρα γνωστά).
Oποιαδήποτε αλλαγή στα ονόματα των διδασκόντων θα ανακοινώνεται στους φοιτητές.

10.2.

O OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN περιλαμβάνεται και στην ιστοσελίδα για να διευκολύνει τους
φοιτητές στις σπουδές τους.

Άρθρο 11: Mεταβατικές ρυθμίσεις
Iσχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση του
Tμήματος. . .

