
 
 Η Ιατρική Σχολή ευρίσκεται 

σε λειτουργική διασύνδεση 

με το Πανεπιστημιακό Νοσο-

κομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), 

που αποτελεί το πεδίο κλινι-

κής, ερευνητικής και εργα-

στηριακής άσκησης για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτή-

των. Το ΠαΓΝΗ παρέχει υψηλού επιπέδου κλινική 

εκπαίδευση στους φοιτητές ενώ παρέχει υπηρεσί-

ες δευτεροβάθμιας – τριτοβάθμιας περίθαλψης 

στους ασθενείς του νησιού. Η άριστη οργάνωση 

και η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει σήμερα η 

Ιατρική Σχολή στην καρδιά μιας  σύγχρονης Πανε-

πιστημιούπολης  και σε απόσταση αναπνοής από 

ένα άρτια  εξοπλισμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-

μείο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα 

ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία . 

H διασύνδεση, τέλος, της Ιατρικής Σχολής με ένα  

πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο διεθνούς εμβέλει-

ας, όπως  το ΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και ΄Ερευνας, 

προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες  για την ανάπτυξη 

ερευνητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας σε 

τομείς αιχμής όσο και ένα ευρύ πεδίο απασχόλη-

σης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας για νέους 

επιστήμονες. Αρκετοί καθηγητές της Ιατρικής Σχο-

λής αλλά και ερευνητές συμμετέχουν ενεργά στις 

δραστηριότητες των Ινστιτούτων του Ι.Τ.Ε. της Ια-

τρικής Σχολής αλλά και ερευνητές συμμετέχουν 

ενεργά στις δραστηριότητες των Ινστιτούτων του 

Ι.Τ.Ε. 

 

     Η Ιατρική είναι επιστήμη και τέχνη ανθρωποκεντρική. 

Από την εποχή του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη έως 
και σήμερα, η Ιατρική υπηρετεί τον άνθρωπο, διαφυλάτ-
τοντας το πολυτιμότερο αγαθό της ανθρώπινης ύπαρξης: 
την Υγεία. 

   Η Ιατρική περιλαμβάνει τόσο την επιστημονική έρευνα 

όσο και την κλινική εφαρμογή, στοχεύοντας στην βελτι-
στοποίηση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώ-
που. 

   Η ιατρική είναι επιστήμη πολυδιάστατη και συνεργατι-

κή. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, αναπτύσσει συνέργειες 
με βασικές επιστήμες αλλά και σύγχρονους, εφαρμοσμέ-
νους επιστημονικούς κλάδους.. 

   Ο ιατρός στηρίζει αδιάλειπτα κι ανιδιοτελώς το δικαίω-

μα κάθε ανθρώπου στην υγεία, ανεξάρτητα από φυλή, 
φύλο και άλλη διάκριση. 

   Η Ιατρική σήμερα βασίζεται στην ομαδική εργασία. 

Στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής πράξης, από την 
διδασκαλία στα φοιτητικά έδρανα έως το μάχιμο κλινικό 
έργο και την ερευνητική προσπάθεια, ο ιατρός αναπτύσ-
σει συνεργατικές και πολύπλευρες δεξιότητες. 

   Το πεδίο άσκησης της Ιατρικής είναι ευρύ. Οι απόφοι-

τοι Ιατρικής ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εργάζονται σε 
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επιστημονικά 
ιδρύματα, ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα. Οι απόφοι-
τοι της Σχολής γίνονται αποδεκτοί σήμερα σε νοσηλευτικά 
ή εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 
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Κλινική Πράξη– ΄Ερευνα 

Πανεπιστήμι ο Κρήτης  
Σχολή Επιστημώ ν Υγεί ας 
Τμήμα Ιατρι κής 

.  

Σπουδές στην  
Ιατρική Σχολή Κρήτης 

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  Κ ρ ή τ η ς  
Σ χ ο λ ή  Ε π ι σ τ η μ ώ ν  Υ γ ε ί α ς  
Τ μ ή μ α  Ι α τ ρ ι κ ή ς  

Γιατί να σπουδάσω Ιατρική? 



 

 

 

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
εκπαιδεύει φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επί-
πεδο, ακουλουθώντας σύγχρονα πρότυπα. 

Προετοιμάζει γιατρούς που θα ασκήσουν μια 
ανθρωποκεντρική επιστήμη με προδιαγραφές 
υψηλής ποιότητας. Επισημαίνει και προσπα-
θεί να απαντήσει θεμελιώδη ερωτήματα που 
αφορούν τους μηχανισμούς, την πρόληψη και 
τη θεραπεία ασθενειών. Εκπαιδεύει τόσο στην 
άσκηση της μάχιμης Ιατρικής όσο και στο συ-
νολικό φάσμα της έρευνας, βασικής, εργαστη-
ριακής και κλινικής. 

Η Σχολή μας έχει περισσότερα από τριάντα 
χρόνια επιτυχούς λειτουργίας. Συνεχίζει το 
έργο της εκπαιδεύοντας σε ένα δυναμικό περι-
βάλλον ανθρώπους, που θα προαγάγουν την 
Ιατρική Επιστήμη διεθνώς, ετοιμάζοντας την 
επόμενη γενιά κορυφαίων γιατρών και ερευνη-
τών. 

Ο Kοσμήτορας  

Γεώργιος Μ. Κοντάκης 

Καθηγητής Ορθοπαιδικής 

 
 

Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και 
κατανόηση της Ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική 
και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών 
σπουδών είναι: 

 Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου γνώ-

σεων για την κατανόηση των φυσιολογικών λει-
τουργιών των παθήσεων του ανθρώπου. 

 Η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων και  ικανο-
τήτων για την άσκηση της Ιατρικής επιστήμης.  

 Η κατανόηση της επιστημονικής και ηθικής βά-
σης κάθε ιατρικής πράξης. 

 Η αντίληψη της ιατρικής πράξης ως υποχρέωσης 

προς τον ασθενή και στο κοινωνικό σύνολο. 
 

Δομή προγράμματος Σπουδών  

 Ιατρικής  Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής είναι 
εναρμονισμένο με αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα προπτυχιακών  σπουδών. Η φοίτηση στην Ιατρική 
Σχολή είναι εξαετής και περιλαμβάνει διδασκαλία σε 
αμφιθέατρα, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις. 

Τα μαθήματα των 4ων πρώτων εξαμήνων είναι κυρίως 
βασικά μαθήματα, του 5ου και 6ου εξαμήνου κυρίως 
προκλινικά, του 7ου και 8ου εξαμήνου κλινικά μαθήμα-
τα ενώ στα τελευταία εξάμηνα (9ο- 12ο ) διεξάγεται η 
κλινική άσκηση των φοιτητών. 

.  

Χαιρετισμός Κοσμήτορα Ιατρικής Προπτυχιακές Σπουδές 

Στόχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου-

δών είναι  η εξειδίκευση των αποφοίτων σε σχετι-

κούς τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας που θα τους 

επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

αγοράς εργασίας αλλά και να τους παράσχουν εφό-

δια για περαιτέρω ενασχόληση. H  Ιατρική Σχολή 

Κρήτης προσφέρει τη δυνατότητα απόκτη-

σης Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών πεδίων. Τα  Προγράμματα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού 

Διπλωματος (Masters) στις παρακάτω ειδικεύσεις: 

 Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων 

 Βιοπληροφορική 
 Γενική Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φρο-

ντίδα Υγείας 
 Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -    
 Υπηρεσίες Υγείας 
 Εγκέφαλος και Νους 
 Εμβoλιασμοί  και Πρόληψη Λοιμώξεων 
 Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφή-

βων και Νέων 
 Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου 
 Νευροεπιστήμες 
 Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία 
 Οπτική και Όραση 
 Χειρουργικές Επιστήμες 
 
 Διαπανεπιστημιακά 
 Βιοηθική (Τμήμα ΦΚΣ Π.Κ.) 
 Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (Ιατρική Σχολή ΕΚ-

ΠΑ) 
 Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις  
(Τμήμα Ψυχολογίας Π.Κ.) 
 Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Τμήμα Βιολογίας 

Π.Κ.) 
 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 


