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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3606
31 ∆εκεµβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 88743/Β7 (ΦΕΚ 1537/
17−10−2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε−
πιστηµίου Κρήτης µε τίτλο «Εγκέφαλος και Νους»
όπως έχει τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση –
αναµόρφωση Προγράµµατος ............................................
1
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 69856/Β7 (ΦΕΚ 1663/
Β΄/14−11−2006) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευ−
σης του Πανεπιστηµίου Κρήτης – Αναµόρφωση
του Προγράµµατος Έγκριση. ............................................... 2
Αντικατάσταση της µε αριθµ. 77102/Β7 (ΦΕΚ 1195/26−
08−2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε−
πιστηµίου Κρήτης µε τίτλο «Βιοηθική» όπως έχει
τροποποιηθεί µε νεότερες αποφάσεις – αναµόρ−
φωση Προγράµµατος. ................................................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 209765/Ζ1
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 88743/Β7 (ΦΕΚ 1537/
17−10−2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι−
στηµίου Κρήτης µε τίτλο «Εγκέφαλος και Νους» όπως
έχει τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση – αναµόρ−
φωση Προγράµµατος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισµός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181)
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) “Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές
σπουδές”, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27

του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134)
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) “∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων”, όπως τρο−
ποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.
4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) “∆ιασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστηµα µε−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Πα−
ράρτηµα ∆ιπλώµατος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του “Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώµατος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στους
Προϊσταµένους αυτοτελών υπηρεσιακών µονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2988).
8. Το Π.∆. υπ’ αριθµ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/05−6−2013, τ.Α΄)
που αφορά στην Κατάργηση − συγχώνευση τµηµάτων –
Μετονοµασία Σχολής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
9. Την υπ’ αριθµ. 88743/Β7 (ΦΕΚ 1537/Β΄/17−10−2003)
«έγκριση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστη−
µίου Κρήτης, του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Τµήµατος Φυσικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του
Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Ιστορίας
και Θεωρίας της Επιστήµης του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστηµίου Αθηνών» όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 10043/Β7 (ΦΕΚ 332/29−02−2008) υπουργική
απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
γράµµατος ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟ

Αγορά βιβλίων

3.000

Συντήρηση – ανανέωση τεχνικού και λοιπού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού

3.000

Αναλώσιµα

3.000

∆απάνες µετακίνησης − Ανθρώπινο δυναµικό

1.000

Λοιπά έξοδα

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

11.000

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το
υπόλοιπο από ερευνητικά προγράµµατα, χορηγίες, δω−
ρεές κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Οι εισαχθέντες φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2013−14
θα ολοκληρώσουν τις σπουδές σύµφωνα µε την προη−
γούµενη υπουργική απόφαση.
Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 ∆εκεµβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αριθµ. 209763/Ζ1
(3)
Αντικατάσταση της µε αριθµ. 77102/Β7 (ΦΕΚ 1195/
26−08−2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι−
στηµίου Κρήτης µε τίτλο «Βιοηθική» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί µε νεότερες αποφάσεις – αναµόρφωση
Προγράµµατος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισµός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181)
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) “Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές
σπουδές”, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134)
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) “∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση
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της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων”, όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) “∆ιασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστηµα µε−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Πα−
ράρτηµα ∆ιπλώµατος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του “Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώµατος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στους
Προϊσταµένους αυτοτελών υπηρεσιακών µονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2988).
8. Το Π.∆. υπ’αριθµ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/05−6−2013, τ.Α΄)
που αφορά στην Κατάργηση− συγχώνευση τµηµάτων –
Μετονοµασία Σχολής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης
9. Την µε αριθµ. 77102/Β7 (ΦΕΚ 1195/26−08−2003) «Έγκρι−
ση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών, του Τµήµατος Ιατρικής, του Τµήµατος Βιο−
λογίας και του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπι−
στηµίου Κρήτης στη γνωστική περιοχή ‘’Βιοηθική’’», η
οποία τροποποιήθηκε από τις µε αριθµ.’ 23124/Β7 (ΦΕΚ
1144/Β΄/09−07−2007) και 15147/Β7 (ΦΕΚ 227/Β΄/14−02−2008)
υπουργικές αποφάσεις
10. Το απόσπασµα πρακτικών της Ειδικής ∆ιατµηµατι−
κής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. (συνεδρία 42/16−07−2014)
11. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (συνεδρία 327η/31−
07−2014)
12. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Νοµικής του Εθνικού Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρία 7η/28−
07−2014)
13. Το απόσπασµα πρακτικών της συνεδρίασης της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρία 01−11−2014)
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των
συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων
15. Το µε αριθµ. 399/29−01−2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
16. Το µε αριθµ. 750/24−06−2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης
17. Το µε αριθµ. 3213/10−12−2013 έγγραφο της Α∆ΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

αξιολόγηση του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστηµίου Κρήτης
18. Το µε αριθµ. 350/08−04−2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου
Κρήτης
19. Το µε αριθµ. 0087/28−03−2014 έγγραφο από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τµήµατος Νοµικής του Ε.Κ.Π.Α.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την µε αριθµ. 77102/Β7 (ΦΕΚ 1195/
26−08−2003) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
µε νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής, το Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επι−
στηµών Υγείας, το Τµήµα Βιολογίας της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστηµών και το Τµήµα Κοινωνιολο−
γίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία
µε τη Νοµική Σχολή του και Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα οργανώσουν από το ακαδ.
έτος 2014−15 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στη γνωστική περιοχή «Βιοη−
θική», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµ−
βάνει το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Ειδικότερα θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία του
Προγράµµατος ρυθµίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.

νητικά ιδρύµατα, σε δηµόσιες υπηρεσίες και στον παρα−
γωγικό τοµέα. Μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
επιστηµόνων – ερευνητών/τριών, θα συνεισφέρει στην
προώθηση της έρευνας και, µέσω αυτής, θα συµβά−
λει στην βελτίωση της ποιότητας του επιστηµονικού
δυναµικού στελέχωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, των Ερευνητικών Ιδρυµάτων, της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, των επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχµής, των
οργανισµών υγείας, και κατ’ επέκταση θα συµβάλει στην
τόνωση της εργασιακής απασχόλησης στη χώρα µας.
Σκοπός του είναι η απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώ−
µατος Ειδίκευσης, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κα−
ταλλήλως καταρτισµένοι να εργαστούν ως στελέχη του
κρατικού µηχανισµού, δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρή−
σεων και οργανισµών, ως εκπαιδευτικοί ∆Ε µε αυξηµένα
προσόντα, ως στελέχη διεθνών οργανισµών, αλλά και να
συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο
της Βιοηθικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στη Βιοηθική.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµη−
µάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ή αντίστοιχων
αναγνωρισµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδα−
πής καθώς και Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς µε Πρόγραµµα
γνωστικού αντικειµένου.
Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχι−
ακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάµηνα.

Άρθρο 2
Αντικείµενο – Σκοποί

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή της
Βιοηθικής. Συγκεκριµένα, αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η
διεπιστηµονική προσέγγιση των ηθικών ζητηµάτων που
προκύπτουν από, ή σχετίζονται µε, τις Επιστήµες της
Ζωής, τις Ιατρικές εφαρµογές τους και τις κοινωνικές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στην
συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στην
φιλοσοφία, στο δίκαιο και την κοινωνιολογία, στις βιο−
επιστήµες και τη βιοτεχνολογία.
Το Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασµένη εκπαιδευτική ενέρ−
γεια των Τµηµάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου−
δών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε τη Νοµική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης
έρευνας στη Βιοηθική, στην παροχή υψηλού επιπέδου
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείµενο αυτό, και
κατ’ επέκταση στην προετοιµασία επιστηµόνων για
άριστη σταδιοδροµία στον ακαδηµαϊκό χώρο, σε ερευ−

Τα µαθήµατα, η διδακτική και η ερευνητική απασχό−
ληση, οι εργαστηριακές και οι πρακτικές ασκήσεις,
και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες για την απονοµή του Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης προσδιορίζονται ως εξής:
(α) Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του Μ.∆.Ε. ανέρχεται
σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριµένα, οι φοιτητές/τριες
πρέπει να συγκεντρώσουν: (α) ενενήντα (90) πιστωτικές
µονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολό−
γηση µαθηµάτων/σεµιναρίων των Α΄, Β΄ και Γ’ εξαµήνων
σπουδών · εξ αυτών, πενήντα έξι πιστωτικές µονάδες (56
ECTS) από υποχρεωτικά µαθήµατα και τριάντα τέσσερις
πιστωτικές µονάδες (34 ECTS) από µαθήµατα/σεµινάρια
επιλογής· και γ) τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες από
τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη Μεταπτυχιακής
∆ιπλωµατικής Εργασίας.
Αναλυτικά το πρόγραµµα σπουδών ανά εξάµηνο έχει
ως εξής:
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Α' εξάµηνο σπουδών (Χειµερινό εξάµηνο)
Υποχρεωτικά µαθήµατα
Πιστωτικές
Κωδικός
Τίτλος µαθήµατος
Μονάδες
ΦΙΛ.101 Τα εννοιολογικά θεµέλια της
6 ECTS
Βιοηθικής: Ηθικές θεωρίες
ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήµατα 6 ECTS
ΙAT.101 Εισαγωγή στη Βιο−Ιατρική Ηθική/
6 ECTS
Βιοηθική
ΒΙΟ.101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι
6 ECTS
ΚΟΙΝ.101 Κοινωνία και Βιοηθική Ι: Περιβάλλον,
6 ECTS
Υγεία και Νέες τεχνολογίες
Σύνολο Α΄ εξαµήνου
30 ECTS
B' εξάµηνο σπουδών (Εαρινό εξάµηνο)
Υποχρεωτικά µαθήµατα
Πιστωτικές
Κωδικός
Τίτλος µαθήµατος
Μονάδες
ΦΙΛ.103 Φιλοσοφία των Επιστηµών: Φιλοσοφία
4 ECTS
Ιατρικής και της Βιολογίας
ΙΑΤ.102 ∆ηµόσια Υγεία
4 ECTS
ΒΙΟ.102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ
4 ECTS
∆ΙΚ.101 ∆ίκαιο, Ηθική και Βιοηθική
4 ECTS
Μαθήµατα επιλογής
(Ο φοιτητής επιλέγει µαθήµατα ώστε να
συγκεντρώσει 14 ECTS)
Πιστωτικές
Κωδικός
Τίτλος µαθήµατος
Μονάδες
ΦΙΛ.104 Ηθική και Βιοηθική.
Οι απαρχές στην Αρχαία Ηθική
4 ECTS
Φιλοσοφία
ΦΙΛ.105 Περιβαλλοντική Βιοηθική
4 ECTS
ΦΙΛ.106 Πολιτική, ∆ικαιοσύνη και Βιοηθική
4 ECTS
ΦΙΛ.107 Σεµινάριο: Εξελικτική Ηθική/Βιοηθική
2 ECTS
Σεµινάριο: Βιοτεχνολογία − το
κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό και νοµικό
πλαίσιο
ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας
IAT.105 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής
∆εοντολογίας
ΙΑΤ.106 Κλινικά ζητήµατα στη Βιοηθική
ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και ∆ίκαιο της
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Σύνολο Β΄ εξαµήνου

Μαθήµατα επιλογής
(Ο φοιτητής επιλέγει µαθήµατα ώστε να
συγκεντρώσει 20 ECTS)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Πιστωτικές
Μονάδες

ΦΙΛ.108 Θεωρίες ∆ιανεµητικής ∆ικαιοσύνης

4 ECTS

ΦΙΛ.109 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και
Πρακτικά Προβλήµατα Βιοηθική

4 ECTS

ΦΙΛ.110

Επιστήµη και Βιοηθική

4 ECTS

ΦΙΛ.111

Ηθική της Έρευνας (έρευνα σε
ανθρώπινα υποκείµενα, ζώα,
βλαστοκύτταρα, κλπ.)

4 ECTS

∆ΙΚ.103 Ειδικά θέµατα στο Βιοδίκαιο
ΙΑΤ.107

4 ECTS

Κλινικές Μελέτες: Βιοηθικά
Προβλήµατα

4 ECTS

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγµατα και Βιοηθική

4 ECTS

Σύνολο Γ΄ εξαµήνου

30 ECTS

∆' εξάµηνο σπουδών (Εαρινό εξάµηνο)
Εκπόνηση ∆ιπλωµατικής
Μεταπτυχιακής Εργασίας
30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

120 ECTS

(β) Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελ−
ληνική ή και η αγγλική.
(γ) Καθένα από τα προσφερόµενα µαθήµατα µπορεί
να διαιρείται σε επιµέρους γνωστικά πεδία, που καθο−
ρίζονται από την Ε.∆.Επ. Ο Κανονισµός Σπουδών, όπως
διαµορφώνεται από την Ε.∆.Επ., εξειδικεύει το αναλυτικό
πρόγραµµα, την επιµέρους κατανοµή των µαθηµάτων
(υποχρεωτικών και επιλογής), καθώς και την κατανοµή
των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων στα επιµέρους
θέµατα ή γνωστικά πεδία.
Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

2 ECTS

Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες κατ’ έτος.

4 ECTS

Άρθρο 8
Προσωπικό

∆ΙΚ.102

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
30 ECTS

Γ΄ εξάµηνο σπουδών (Χειµερινό εξάµηνο)
Υποχρεωτικά µαθήµατα
Πιστωτικές
Κωδικός
Τίτλος µαθήµατος
Μονάδες
ΙΑΤ.104 Βιοηθική και τέλος της ζωής
6 ECTS
ΚΟΙΝ.102 Κοινωνία και Βιοηθική ΙΙ: Αρχές δεο−
ντολογίας και ηθικής, διαδικασίες και
4 ECTS
θεσµοί αξιολόγησης της έρευνας στη
Βιοηθική

Στα µεταπτυχιακά µαθήµατα θα απασχοληθούν έξι (6)
Καθηγητές (όλων των βαθµίδων) του Τµήµατος Φιλοσο−
φικών και Κοινωνικών Σπουδών, έξι (6) Καθηγητές (όλων
των βαθµίδων) του Τµήµατος Ιατρικής, τέσσερις (4) Κα−
θηγητές (όλων των βαθµίδων) του Τµήµατος Βιολογίας,
δύο (2) Καθηγητές (όλων των βαθµίδων) του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, τέσσερις (4)
Καθηγητές (όλων των βαθµίδων) της Νοµικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
καθώς και δύο (2) Καθηγητές του Νοµικού Τµήµατος
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, δύο
(2) Καθηγητές του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστη−
µίου Πατρών, προσκεκληµένοι καθηγητές από άλλα
Πανεπιστήµια της χώρας, ειδικοί ερευνητές, καθώς και
επισκέπτες καθηγητές Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής,
που έχουν συναφείς µε το Π.Μ.Σ. ειδικότητες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδοµή

Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και
τα συνεργαζόµενα Τµήµατα διαθέτουν την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδοµή. Θα χρησιµοποιηθούν το Εργα−
στήριο Βιοηθικής (ΦΕΚ 1968/Β/10−09−2009), καθώς και
Εργαστήρια των Τµηµάτων Ιατρικής και Βιολογίας, συ−
ναφή προς το πρόγραµµα µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. Επίσης
θα χρησιµοποιηθούν οι εξοπλισµένες µε οπτικο−ακου−
στικά µέσα αίθουσες σεµιναρίων των συνεργαζοµένων
Τµηµάτων, καθώς και η επαρκώς ενηµερωµένη Βιβλιοθή−
κη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην Πανεπιστηµιούπολη
Ρεθύµνου.
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος
2021−2022, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζεται
σε 10.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α) ∆απάνες Μετακινήσεων − Ανθρώπινο 6.000 ευρώ
δυναµικό
β) Αναλώσιµα
1.000 ευρώ
γ) Mη αναλώσιµα προϊόντα – εξοπλισµός 1.000 ευρώ
δ) Προµήθεια− Συντήρηση Λογισµικού
2.000 ευρώ
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης, από χορη−
γίες, δωρεές, ερευνητικά προγράµµατα κ.λ.π.
Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Οι εισαχθέντες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 −2014
θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε την
προηγούµενη Υπουργική Απόφαση.
Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα Απόφαση
θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 ∆εκεµβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

