
K A N O N I Σ M ΟΣΛ E I T O YP Γ I A Σ

Άρθρο 1 / Γενικά

1.1 Εισαγωγή

Η  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  οργανώνει  και
λειτουργεί  από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2019-2020  Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)  με  τίτλο  «Χειρουργικές
Επιστήμες»σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  νόμου  4485/2017 (ΦΕΚ
144 τ.Α’). 

Τη  διοικητική  στήριξη  του  ΠΜΣ  «Χειρουργικές  Επιστήμες»  έχει  η
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1.2 Αντικείμενο - Σκοπός του ΠΜΣ

Το  πρόγραμμα  έχει  ως  αντικείμενο  την  παροχή  υψηλού  επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών
Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος,
στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη μελέτη και
θεραπεία  των  παθήσεων  των  Χειρουργικών  Επιστημών   και  την
ερευνητική μεθοδολογία.  Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει
τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη αλλά και νεωτερικά πεδία των
Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα
στελέχη  για  σταδιοδρομία  στον  Ακαδημαϊκό  Χώρο,  σε  υψηλού
επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της  Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα
μας και διεθνώς.

1.3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ):
Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. InSurgicalSciences),
Β)  Στις  «Χειρουργικές  Επιστήμες»  (MSc.  InSurgicalSciences),με
κατεύθυνση «Χειρουργική»
Γ)  Στις  «Χειρουργικές  Επιστήμες»  (MSc.  InSurgicalSciences),με
κατεύθυνση «Ορθοπεδική»

Άρθρο 2 / Όργανα ΠΜΣ & αρμοδιότητες τους



2.1 Για  την  οργάνωση  και  την  εν  γένει  λειτουργία  του  ΠΜΣ
«Χειρουργικές Επιστήμες» αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 Διευθυντής Σπουδών
 Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών
 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
 Επιτροπή Επιλογής
 Ολομέλεια 

2.2   Συντονιστική  Επιτροπή:  Η  Συντονιστική  Επιτροπή  (Σ.Ε.)
απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση της
Ιατρικής Σχολής ως ορίζει ο νόμος 4485/2017, άρθρ.31, παρ.5. Η Σ.Ε.
είναι  αρμόδια  για  την  παρακολούθηση  και  το  συντονισμό  της
λειτουργίας του Προγράμματος.

2.3 Διευθυντής Σπουδών:  Ο Διευθυντής Σπουδών εκλέγεται από
τη  Συνέλευση  της  Ιατρικής  Σχολής  ως  ορίζει  ο  νόμος  4485/2017,
άρθρ.  31,  παρ.  8,  είναι  μέλος  της  Σ.Ε.και  έχει  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες:  α)  συγκαλεί  την  Σ.Ε.  και  την  Ολομέλεια  του
Προγράμματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των
εργασιών  τους,  β)  εισηγείται  στη  Συνέλευση  της  Σχολής  για  τα
θέματα  της  αρμοδιότητάς  του   και  της  Σ.Ε.για  τα  οποία  δεν
απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή
των αποφάσεων της  Συνέλευσης  της  Σχολής  και  της  Σ.Ε.,  δ)  κατ’
εξουσιοδότηση  της  Σ.Ε.  ή  της  Συνέλευσης  της  Σχολής  συγκροτεί
επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

2.4 Αναπληρωτής  Διευθυντής  Σπουδών:  Ο  Αναπληρωτής
Διευθυντής  Σπουδών  εκλέγεται  από  τη  Συνέλευση  της  Ιατρικής
Σχολής και  σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή έχει  τις  ίδιες
αρμοδιότητες με το Διευθυντή Σπουδών.

2.5 Ολομέλεια  του  ΠΜΣ: Η  Ολομέλεια  αποτελείται  από  το
σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος ανεξαρτήτως Τμήματος
ή  Πανεπιστημίου  από  το  οποίο  προέρχονται.  Συνέρχεται  μετά  από
απόφαση  της  Σ.Ε.  για  την  προώθηση  της  συνεργασίας  και
αλληλεπίδρασης των μελών του Προγράμματος. Εξετάζει, μελετά και
παρακολουθεί την εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία του Προγράμματος
Σπουδών.  Δίνει  τη  δυνατότητα  σε  όλα  τα  μέλη  του  ΠΜΣΠΜΣ
«Χειρουργικές  Επιστήμες»  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  και  να
κάνουν  συγκεκριμένες  προτάσεις  για  την  βελτίωση  του
Προγράμματος.  Οι  αποφάσεις  της  Ολομέλειας  λαμβάνονται  υπόψη



κατά τις συνεδριάσεις της Σ.Ε., η οποία και το αρμόδιο όργανο για να
εισηγηθεί  στη  ΓενικήΣυνέλευση  της  Σχολής  σχετικά  με  το
Πρόγραμμα.

Άρθρο 3 / Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

3.1  Εισακτέοι στο ΠΜΣ

Στο  ΠΜΣ  «Χειρουργικές  Επιστήμες»  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι
Ιατρικών  Σχολών  και  Τμημάτων και  Τμημάτων  Οδοντιατρικής  της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για τελειόφοιτους που δεν έχουν πάρει ακόμα το πτυχίο τους πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ότι έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

3.2  Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) στο
ΠΜΣ Χειρουργικών Επιστημών καθορίζεται στους 25 ανά έτος. Λόγω
της  φύσης  του  ΠΜΣ  «Χειρουργικών  Επιστημών»  (σεμινάρια  και
εργαστηριακές ασκήσεις) ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα
της  Ιατρικής  Σχολής  είναι  περίπου  1:1,  καθώς   οι  διδάσκοντες
συμμετέχουν και σε άλλα ΠΜΣ της Σχολής πέραν των υποχρεώσεων
τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής. 
Η  αναλογία  προπτυχιακών  προς  τον  μέγιστο  αριθμό  Μ.Φ.  στην
Ιατρική  Σχολή  δεν  υπερβαίνει  το  3  προς  1.  Η  αναλογία  μεγίστου
αριθμού Μ.Φ. προς τους διδάσκοντες
του  τμήματος  είναι  περίπου  3  προς  1.  Οι  ανωτέρω  αναλογίες
αναφέρονται  στα εγκεκριμένα ΠΜΣ από τη Συνέλευση της Σχολής
μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.

3.3   Διαδικασία επιλογής
Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» διοργανώνει διαδικασία επιλογής
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στη
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ κατά το εαρινό εξάμηνο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1)  αίτησησυμμετοχής,  2)  αντίγραφο  Πτυχίου  ή
ΠτυχίωνκαιΠιστοποιητικό  Ισοτιμίας  από  το  ΔΟΑΤΑΠ  για
πτυχιούχους  ΑΕΙ  τουΕξωτερικού,  3)  Πιστοποιητικό  Σπουδώνμε
αναλυτική  βαθμολογία  μαθημάτων,  4)  Βιογραφικό  Σημείωμα  στο
οποίο  θα  αναφέρονται  αναλυτικάοι  σπουδές,  η  διδακτική  ή/και
επαγγελματική  εμπειρία,  η  επιστημονική  και
κοινωνικήδραστηριότητα  του  υποψηφίου  ή  της  υποψηφίας,  5)
Πιστοποιητικό  ΞένηςΓλώσσας  σε  επίπεδοτουλάχιστον  Β2  και  6)  2
Συστατικές Επιστολές.



Οι νέοι Μ.Φ. επιλέγονται επί τη βάσει των κατωτέρω κριτηρίων: 1) ο
βαθμός του πτυχίου, 2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα
σχετικά με το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες», 3) η τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα  του  υποψηφίου,  4)  η  αξιολόγηση  συστατικών
επιστολών,  5)  η   επαρκής   γνώση  της   Αγγλικής  σε  επίπεδο
τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για
τις  γλώσσες  και  6)  η  επίδοση  στην  προσωπική  συνέντευξη.
Η αξιολόγηση  για  την  αποδοχή  Μ.Φ.  στο  Πρόγραμμα  γίνεται  από
Επιτροπή Επιλογής με τουλάχιστον 5 μέλη, η οποία συγκροτείται από
τη Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
Οι  υποψήφιοι  που έχουν εκδηλώσει  ενδιαφέρον για το  Πρόγραμμα
καλούνται  σε  συνέντευξη.  Η προφορική συνέντευξη  αποβλέπει  στη
διαπίστωση  του  κατά  πόσο  τα  προσόντα  που  αναφέρονται  στα
υποβληθέντα  δικαιολογητικά  και  στις  συστατικές  επιστολές  του
υποψηφίου ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες
του.  Κατά  τη  διάρκεια  των  συνεντεύξεων  αυτών  μπορεί  να  είναι
παρόντες και διδάσκοντες του Προγράμματος που δεν είναι μέλη της
Επιτροπής Επιλογής, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν
ερωτήσεις στους υποψηφίους.   
Μετά  την  ολοκλήρωση  των  συνεντεύξεων,  η  Σ.Ε.  καταρτίζει  τον
πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων με βάση τη σειρά
κατάταξης. Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα µπορεί να γίνει
µέσα σε 7 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η
οποία  πρέπει  να  είναι  αιτιολογημένη  και  συγκεκριμένη,  μετά  από
εισήγηση  της  Σ.Ε.  του  ΠΜΣ «Χειρουργικές  Επιστήμες»  κρίνεται
τελεσίδικα από τη Συνέλευση της Σχολής.
Τα  οριστικά  αποτελέσματα  επιλογής  των  Μ.Φ.  αναρτώνται  στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3.4 Διαδικασία Εγγραφής –Αναστολής Φοίτησης
Οι εγγραφές των Μ.Φ. στο Πρόγραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Οι
Μ.Φ. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή
τους,πριν  την  έναρξη  των  μαθημάτων  του  Α  εξαμήνου,  αναστολή
φοίτησης  για  ένα  έτος.   Τα  αιτήματα  αναστολής  εγκρίνονται  η
απορρίπτονται  από τη Συνέλευση έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (θέματα υγείας). 
Οι  υποψήφιοι  που  γίνονται  δεκτοί  στο  Πρόγραμμα  αναμένεται  να
είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα
μερικής φοίτησης στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες».

Άρθρο 4 /  Αναλυτικό Πρόγραμμα

4.1 Διάρθρωση Μαθημάτων  - Χρονοδιάγραμμα



Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  για  την  απονομή  του  Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών  στις Χειρουργικές Επιστήμες ορίζεται σε
δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του
Δ.Μ.Σ  ο  Μ.Φ.  πρέπει  να  συγκεντρώσει  τουλάχιστον  εξήντα  (60)
Πιστωτικές  Μονάδες (ECTS)  από την επιτυχή παρακολούθηση των
υποχρεωτικών  και  των  κατ’  επιλογή  υποχρεωτικών  μαθημάτων.  Ο
συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδωνECTS που κατανέμεται ανά
εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30. 
Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Α)
Χειρουργική,  για  όσους  σκοπεύουν  να  ειδικευθούν  σε  μια  από  τις
παρακάτω ειδικότητες: Γενική Χειρουργική, Χειρ/κή Θώρακα-Αγγείων-
Καρδιάς,  Ουρολογία,  Γυναικολογία  και  Β)  Ορθοπεδική.
Επιπροσθέτως,  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  Μεταπτυχιακούς
φοιτητές  να μην επιλέξουν κατεύθυνση.
Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως
εξής:

Τίτλος μαθήματος

Υποχρεωτι
κό (Υ) /

Επιλογής
(Ε)

ECT
S

Κατεύ
θυνση
Χειρ/κ

ή

Κατεύ
Θυνση
Ορθ/κή

Α’ εξάμηνο   
SSC – 101 Αρχές των Χειρουργικών Επιστημών Υ 4 Υ Υ

SSC - 102 ΓενικήΤραυματολογία Υ 6 Υ Υ
SSC - 103 Χειρουργικές λοιμώξεις Υ 4 Υ Υ
SSC - 104 Ερευνητική Μεθοδολογία - 
Βιοστατιστική

Υ 5 Υ Υ

SSC - 105 Ειδική τραυματολογία Ι (Γεν. 
Χειρουργική/ A-Χ)

E 6 Υ Ε

SSC - 106 Ειδική τραυματολογία ΙΙ (Ορθοπεδική) Ε 6 Ε Υ
SSC - 107 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού Ε 5 Ε Υ
SSC - 108 Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς Ε 5 Υ Ε

ΣύνολοΑ΄εξαμήνου (τουλάχιστον) 30

Β’ εξάμηνο   
SSC - 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του 
χειρουργικού ασθενούς

Υ 5 Υ Υ

SSC - 202Εργαστήριο Κλινικών δεξιοτήτων Υ 6 Υ Υ
SSC - 203 Γενική - Περιοχική αναισθησία & 
Μετεγχειρητική αναλγησία –ανάνηψη 

Υ 4 Υ Υ

SSC - 204 Ο χειρουργικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ Υ 5 Υ Υ
SSC - 205 Επαγγελματική ανάπτυξη στις 
Χειρουργικές Επιστήμες

Υ 5 Υ Υ

SSC - 206Εργαστήριο απεικόνισης κοιλιάς Ε 5 Ε Ε

SSC - 207 Ελάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ε 5 Ε Υ



Ορθοπεδική
SSC - 208 Κλινικο-παθολογοανατομικές 
συζητήσεις στην ογκολογία της κοιλιάς

E 5 Υ Ε

ΣύνολοΒ΄εξαμήνου (τουλάχιστο
ν)

30

Η  παρακολούθηση  των  μεταπτυχιακών  μαθημάτων  και  των
εργαστηριακών ασκήσεων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών
είναι υποχρεωτική. 
Η φοίτηση στο πρόγραμμα γίνεται με την τήρηση της αλληλουχίας
των εξαμήνων.  
Τροποποίηση  του  προγράμματος  των  μαθημάτων,  ανακατανομή
μαθημάτων  μεταξύ  των  εξαμήνων,  ορισμός  ή  τροποποίηση  των
πιστωτικών  μονάδων  (ECTS)  ανά  μάθημα  καθώς  και  προσθήκη
μαθημάτων,  μπορούν  να  επέλθουν  με  αποφάσεις  των  αρμοδίων
οργάνων.
Δεν προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Ως  Γλώσσα  διδασκαλίας  του  Προγράμματος  ορίζεται  η  ελληνική
ή/και η αγγλική αφού ορισμένες εκ των διαλέξεων από διδάσκοντες
της αλλοδαπής θα πραγματοποιούνται στην αγγλική. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με τη φυσική παρουσία των
Μ.Φ. και των διδασκόντων (δια ζώσης) είτε με την φυσική παρουσία
των ΜΦ και τη διαδικτυακή παρουσία του διδάσκοντα (έως 30% των
συνολικών ωρών του προγράμματος). 

4.2. Αναστολή φοίτησης
Σε  περιπτώσεις  όπου  ένας  Μ.Φ.  δεν  παρακολουθήσει  καθόλου
μαθήματα (αναστολή φοίτησης κλπ), θα πρέπει να τα παρακολουθήσει
σε επόμενη διδακτική περίοδο.   

4.3 Παρακολούθηση και αναγνώριση μαθημάτων από άλλα
τμήματα
Ο  Μ.Φ.  μπορεί  να  παρακολουθήσει  μαθήματα  συναφή  με  το
αντικείμενο του  ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες»(μεταπτυχιακά) της
ιδίας Σχολής ή άλλων Τμημάτων με την έγκριση της Σ.Ε. Ο αριθμός
των μεταπτυχιακών μαθημάτων που θα αναγνωριστεί δεν μπορεί να
υπερβαίνει  το  1  μάθημα  ανά  εξάμηνο  και  η  βαθμολογία  τους  θα
συνεκτιμηθεί στον τελικό μέσο όρο του Μ.Φ. 

4.4 Καθορισμός και Διάρκεια εξεταστικών περιόδων 
Οι  εξεταστικοί  περίοδοι  για  τα  μαθήματα  των  δύο  εξαμήνων
καθορίζονται με απόφαση της Σ.Ε. του Προγράμματος.

4.5 Κανόνες εξετάσεων και Αξιολόγηση επιδόσεων Μ.Φ.



Τα μαθήματα εξετάζονται  με γραπτές εξετάσεις ή/ και παρουσίαση
εργασιών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις ο φοιτητής αξιολογείται από
τον  υπεύθυνο  καθηγητή  βάσει  της  παρουσίας  του,  της  θεωρητικής
κατάρτισής του και τις εργαστηριακές τεχνικές επιδόσεις του.

4.6 Επανεξέταση μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυχίας)
Σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί
άλλη μια φορά.  Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. εξετάζεται,
ύστερα  από  αίτησή  του,  από  τριμελή  επιτροπή  μελών  Δ.Ε.Π.  της
Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής.
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (Ν.
4485/17, αρθρ. 34, παρ. 6).

Άρθρο 5 / Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών

5.1 Υποχρεώσεις για τη λήψη Δ.Μ.Σ 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του 
Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή παρακολούθηση των 
υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή μαθημάτων.

5.2 Βαθμολογία μαθημάτων / εργαστηρίων / εργασιών και 
Βαθμολογική κλίμακα
Ο Μ.Φ. βαθμολογείται  με την κλίμακα του 10  με προβιβάσιμο βαθμό 
το 5.0.

5.3 Τρόπος υπολογισμού βαθμούπτυχίου
Ο  βαθμός  του  πτυχίου  υπολογίζεται  με  βάση  το  μέσο  όρο   της
βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων ανάλογα με τον συντελεστή
βαρύτητας  (ECTS)  που  αντιστοιχεί  σε  καθένα  από  αυτά
(σταθμισμένος μέσος όρος).

5.4 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 
Ο  Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του
απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφόσον:
Α.  Εξεταστεί  επιτυχώς  στα  απαιτούμενα  μαθήματα  και
εργαστηριακές ασκήσεις
Β. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει
αποκομίσει να είναι 60
Γ.  Έχει  βαθμό πτυχίου πάνω από 6.5.  Για όσους δεν έχουν βαθμό
πτυχίου πάνω από 6.5 προβλέπεται η επανεξέταση σε 2 μαθήματα που
θα επιλέξουν αυτοί. 
Η Σ.Ε. εξετάζει την πορεία του Μ.Φ. ανά εξάμηνο.



5.5 Κανονική  διάρκεια  φοίτησης  /  Ανώτατη  διάρκεια
φοίτησης
Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  των  σπουδών  για  την  απονομή  του
τίτλου  ορίζεται  σε  δύο  (2)  ακαδημαϊκά  εξάμηνα.  Ο  χρόνος  της
αναστολής  της  φοιτητικής  ιδιότητας  δεν  προσμετράται  στην
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

5.6 Υποχρέωση  Παρακολούθησης  μαθημάτων  και
εργαστηρίων/ ποσοστό παρουσιών
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με ποσοστό παρουσιών 90%.

Άρθρο 6 / Δικαιώματα Μ.Φ.

6.1 Υποτροφίες/τα  δικαιολογητικά  και  η  διαδικασία
χορήγησης υποτροφιών

Υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά
κριτήρια  εφόσον  το  ΠΜΣ  «Χειρουργικές  Επιστήμες»  έχει  την
οικονομική δυνατότητα.

6.2 Παράταση σπουδών
Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  σπουδών  δίδεται  παράταση  ενός
επιπλέον έτους με απόφαση της Σ.Ε. και της ΓΣ.

6.3 Διακοπή  φοίτησης  /  Οι  λόγοι  και  η  διαδικασία
διαγραφής από το Π.Μ.Σ.

Η ΣΕ μπορεί  να διαγράψει έναν Μ.Φ. στις εξής περιπτώσεις: 
Όταν  η  επίδοσή  του  δεν  είναι  επαρκής  (βλέπε  5.4)  ή  μη  επαρκής
παρακολούθηση  (Βλέπε 5.6).

Άρθρο 7/Διδάσκοντες

Η διδασκαλία των μαθημάτων από ενεργά ή μη μέλη ΔΕΠ της Σχολής
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρ. 36, παρ. 1-6.

Το  Πρόγραμμα  αποδίδει  ιδιαίτερη  σημασία  στη  συνεργασία  με
εξωτερικούς συνεργάτες,  η  επιλογή των οποίων είναι  αυστηρή και
βασίζεται  στο  βιογραφικό  του  κάθε  υποψήφιου  μέλους  μέσω  της
έγκρισης  της  συμμετοχής  τους  από  τη  Σ.Ε.  του  Προγράμματος,
λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  διάθεσή  τους  να  συνεισφέρουν  στην
θεωρητική  και  πρακτική  εκπαίδευση  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών
του Προγράμματος.



Οι  εξωτερικοί  συνεργάτες  διδάσκουν  εθελοντικά  χωρίς  αμοιβή
διδασκαλίας  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4485/2017άρθρ.  36,
παρ. 5. 

Άρθρο 8 / Αξιολόγηση

8.1 Αξιολόγηση μαθήματος 
Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιολογούνται από τους
Μ.Φ. αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία και η εξέταση του μαθήματος.
Οι Μ.Φ. συμπληρώνουν,  ανώνυμα, ερωτηματολόγια κατά τα πρότυπα
της ΑΔΙΠ.  Με τον ίδιο  τρόπο αξιολογούνται  και  οι  εργαστηριακές
ασκήσεις.  

8.2 Αναλυτικός  απολογισμός  ερευνητικού  και
εκπαιδευτικού έργου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 αρθ. 44 παρ 3, το ΠΜΣ
θα αξιολογηθεί από εξωτερική επιστημονική επιτροπή. 
Σύμφωνα  με  το  Ν.  4485/2017,  αρθρ.  44,  παρ.  2)  με  τη  λήξη  της
θητείας  τις  Σ.Ε.  θα  γίνεται  επιστημονικός  και  οικονομικός
απολογισμός του προγράμματος. 

Άρθρο 9 / Διάφορα

Το τελετουργικό αποφοίτησης
Η  τελετή  απονομής  του  Διπλώματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών
γίνεται στις προγραμματισμένες τελετές απονομής Πτυχίων, Δ.Μ.Σ.
και Διδακτορικών Διπλωμάτων της Σχολής τρεις φορές το έτος.  

Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων του /της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στον  απόφοιτο  του  Π.Μ.Σ.  μπορεί  να  χορηγείται,  πριν  από  την
απονομή, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Το  Παράρτημα  Διπλώματος  θα  περιέχει  όλες  τις  πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως
αναλυτική  βαθμολογία  μεταπτυχιακών  μαθημάτων,  ανταπόκριση
στην εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και
ερευνητική  εργαστηριακή  εργασία,  ενδεχόμενη  συμμετοχή  στο
Πρόγραμμα ERASMUS +, και επικουρικό εκπαιδευτικό έργο.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται  σε φοιτητή του
οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν  έχει  αναγνωριστεί  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).



Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο.

Κόστος Λειτουργίας

Μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ«Χειρουργικές Επιστήμες»
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και
το  υπόλοιπο  από  άλλες  πηγές  όπως:  χορηγίες,  δωρεές  διαφόρων
φορέων, αναπτυξιακά προγράμματα κ.λπ.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η  γραμματειακή  υποστήριξη  του  προγράμματος  γίνεται  από  τη
γραμματεία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
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