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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λειτουργική Διαχείριση
τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκουμένους» του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.

2

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Βιοηθική» των
Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α’).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2.Α/111016/Α5/
9-8-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 148/28-1-2014 (τ.Β’).

4

Διόρθωση σφάλματος στην 124656/Ν1/21-7-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2712/
2-8-2017 (τ.Β’).

5

Διόρθωση σφάλματος στην 124658/Ν1/21-7-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2712/
2-8-2017 (τ.Β’).
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Αριθμ. 7143
(2)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Βιοηθική» των
Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α’).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α’/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α’/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
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(ΦΕΚ 25 τ.Α’/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.04.1983, τ.Α’) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ.
128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη,
υπ’αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ’αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ’ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ’
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» και τις διατάξεις
των άρθρ. 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι
χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή
διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» ΚΕΦ. ΣΤ’ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
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10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α’/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α’ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.Α’/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
1466/τ.Β’/13-08-2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β’/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, υπ’αριθμ.
164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη
δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114), υπ’αριθμ. 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114), υπ’αριθμ. 227378/
Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17
(Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ.
192/17.01.2018 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
16. Το απόσπασμα πρακτικών της από 27/03/2018 Συνέλευσης Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
17. Το απόσπασμα πρακτικών της από 22/3/2018 Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
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18. Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 325/
21-3-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
19. Το απόσπασμα πρακτικών της από 14/3/2018 Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
20. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
4/27.03.2018.
21. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης 385/20.03.2018 τακτική συνεδρίαση.
22. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 4-4-2018.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη «Βιοηθική» των Τμημάτων Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1 Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.), που οδηγεί στη λήψη «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Δ.Μ.Σ.) στη γνωστική περιοχή
της Βιοηθικής. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοηθική» είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στην ως άνω γνωστική περιοχή.
1.2 Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και
συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο
θέματα λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία δεν ρυθμίζονται από
την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά
σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις τις Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής
(Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος.
Άρθρο 2
Διοικητική Υποστήριξη
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 1 της Απόφασης Έγκρισης του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 3
Όργανα του Π.Μ.Σ.
3.1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι 9μελής και
απαρτίζεται από επτά (7) συμμετέχοντα στο Δ.Π.Μ.Σ.
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων ακαδημαϊκών φορέων,
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κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων του κάθε
φορέα που είναι τακτικά μέλη του Δ.Π.Μ.Σ., και δύο εκπροσώπους των φοιτητών, οι οποίοι εκλέγονται από τους
φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ για ετήσια θητεία, σύμφωνα με
το άρθρο 8 της απόφασης Έγκρισης του Δ.Π.Μ.Σ και τις
διατάξεις του ν.4485/2017, άρθρο 31, παραγρ. 4. Η Ε.Δ.Ε.
ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 43 του ν.4485/2017.
Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά
προβλέπονται στον ν.4485/2017 άρθρο 34, παρ. 1 και 2.
• Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, διενεργεί τις εξετάσεις και δύναται
να ορίζει κατά περίπτωση επιμέρους επιτροπές εξετάσεων, εάν κριθεί σκόπιμο από αυτήν.
• Εποπτεύει, εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού
καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.
• Καθορίζει επί πλέον μαθήματα που υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν ορισμένοι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενά.
• Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών.
• Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ.
• Ορίζει τον επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών για
την απόκτηση Δ.Μ.Σ.
• Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από
τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Δ.Π.Μ.Σ.
3.2. Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία. Η Σ.Ε., όπως ορίζει
ο ν.4485/2017, άρθρο 31, παρ.5, είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του
Προγράμματος. Δικαίωμα εκλογής στη Σ.Ε. έχουν τα
μέλη Δ.Ε.Π. των τεσσάρων συνεργαζόμενων Τμημάτων
που είναι τακτικά μέλη του Δ.Π.Μ.Σ. (βλ. άρθρο 4.1 του
παρόντος Κανονισμού).
3.3. Διευθυντής Σπουδών. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή
του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία. Εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής του ανήκουν σε διαφορετικά Τμήματα και κατά
προτίμηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα Τμήματα των δυο Πανεπιστημιουπόλεων Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Ο Διευθυντής (και σε περίπτωση κωλύματος ο
Αναπληρωτής του) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
συγκαλεί την Ε.Δ.Ε. και τη Σ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, β) εισηγείται
στην Ε.Δ.Ε. θέματα της αρμοδιότητας της, γ) μεριμνά για
την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριμένων θεμάτων, ε) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά
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στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.
Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δυο συνεχόμενες
θητείες, και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής για το διοικητικό έργο του ως Διευθυντής.
Άρθρο 4
Προσωπικό
4.1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν, ως τακτικά μέλη, μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Βιολογίας
και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως προσδιορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος (άρθρο
8) και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (άρθρο 3). Τα
τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης δύνανται
να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία και τον συντονισμό
μαθημάτων, την εποπτεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια πρακτικών ασκήσεων, την εποπτεία μεταπτυχιακών
εργασιών.
4.2 Συνεργαζόμενα μέλη του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης
και ΕΚΠΑ, μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, ειδικοί ερευνητές, καθώς και επισκέπτες-καθηγητές
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, εγνωσμένου κύρους,
καθώς και καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή
ή αλλοδαπή οι οποίοι έχουν θέση ή προσόντα Καθηγητή ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Κέντρο με εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
της Βιοηθικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης του
Προγράμματος (άρθρο 8), και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ν.4485/2017, άρθρο 36. Τα συνεργαζόμενα μέλη του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Ε.Δ.Ε., μπορούν
να αναλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, εκπαίδευση
μεταπτυχιακών φοιτητών σε εξειδικευμένες τεχνικές και
την εποπτεία τους κατά τη διάρκεια πρακτικών ασκήσεων, και να συμμετέχουν σε επιτροπές παρακολούθησης
και εξέτασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
4.3 Ομότιμοι Καθηγητές (ν. 4386/2016, άρθρο 69) και
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων ακαδημαϊκών φορέων μπορούν να διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ.
και να αναλαμβάνουν την παρακολούθηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον ν.4485/2017, άρθρο 36, παρ. 6.
4.4 Τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
«Βιοηθική» προέρχονται από τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του
Προγράμματος, τα οποία είναι μέλη ΔΕΠ των τεσσάρων
συνεργαζομένων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης
και της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. αυτών.
4.5. Στον βαθμό που απαιτηθεί από τις διδακτικές ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ., εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. η συμμετοχή
νέων μελών, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Σ.Ε. Κριτήρια συμμετοχής που απαραιτήτως συνεκτιμώνται είναι:
ί) η επιστημονική ειδίκευση στη Βιοηθική
ii) η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός συμμετοχή σε
έρευνες/ προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο θέματα Βιοηθικής
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iii) εν γένει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στο αντικείμενο της Βιοηθικής
iν) προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο
της Βιοηθικής.
Άρθρο 5
Διάρκεια Φοίτησης
5.1 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απονομή
του Δ.Μ.Σ. στη «Βιοηθική» είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο ως άνω διάστημα περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
5.2 Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές
προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να
εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.
Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας,
οικογενειακούς, στράτευσης, και άλλους συναφείς, έκτακτους ή ανωτέρας βίας, λόγους.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει
τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
5.3 Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα
το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από την Ε.Δ.Ε. και ανακοινώνεται από
τη Σ.Ε. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η
Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την έναρξη του Π.Μ.Σ. στην
αρχή του εαρινού εξαμήνου.
Άρθρο 6
Τρόπος εισαγωγής. Προϋποθέσεις συμμετοχής
6.1 Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το
νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6.2 Κατά τον Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, με
απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται από την Γραμματεία
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
και αναρτάται στην ιστοσελίδα των συνεργαζομένων
ακαδημαϊκών φορέων και των δύο Ιδρυμάτων (ΠΚ και
ΕΚΠΑ), Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην
Ανακοίνωση καθορίζονται τα εξής:
α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
β) Ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα.
γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
δ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και
η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν.
ε) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τεύχος Β’ 2246/15.06.2018

στ) Η ημερομηνία των εξετάσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Ε.Δ.Ε. κρίνει απαραίτητη, και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία της
καλύτερης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Ως προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται ο μήνας Απρίλιος ή Μάιος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η
διαδικασία επιλογής λαμβάνει χώρα κατά το μήνα Μάιο
ή το αργότερο τον Ιούνιο του ιδίου έτους.
6.3 Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(i) Οι υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι
πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής, ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
(ii) Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με
τον ν.4485/2017, άρθρο 34, παρ. 8.
(iii) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι.,
απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση
της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Ε.Δ.Ε του Προγράμματος.
(iν) Για όλους τους υποψήφιους, προϋπόθεση είναι η
κατοχή της αγγλικής. Η επαρκής γνώση της πιστοποιείται
από την κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων ή,
εάν δεν υπάρχουν, μετά από σχετική εξέταση που διενεργεί η Ε.Δ.Ε.
6.4 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι
υποψήφιοι είναι τα εξής:
• Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
(και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017).
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και
ο βαθμός του πτυχίου.
• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του
υποψηφίου.
• Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου,
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να
αναλάβει σπουδές στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα.
• Πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής γλώσσας.
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
με κριτές, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π., εφόσον
υπάρχουν.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
• Δύο συστατικές επιστολές
• Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
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Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και κριτήρια αποδοχής
μεταπτυχιακών φοιτητών
7.1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής υποψηφίων για το Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η κατοχή ή επικείμενη κατοχή πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής σε συγγενές αντικείμενο,
όπως ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης του Δ.Π.Μ.Σ.
7.2. Κατά την επιλογή υποψηφίων για το Δ.Μ.Σ., συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:
- Ο βαθμός πτυχίου.
- Ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα, εφόσον υπάρχουν. Η άρτια γνώση της αγγλικής.
- Το αποτέλεσμα της συνέντευξης/προφορικής εξέτασης του υποψηφίου με την Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.
- Η ενδεχόμενη κατοχή δεύτερου πτυχίου Α! ή Β! κύκλου σπουδών.
- Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συναφής
με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. επαγγελματική εμπειρία,
εφόσον υπάρχει.
- Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
- Συστατικές επιστολές.
7.3. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και
της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές,
β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και γ) στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) μιας εικόνας των ειδικών αναγκών
και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου, στην περίπτωση που
θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λπ.)
7.4. Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ
όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο
Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των φοιτητών διενεργείται από τα μέλη
Δ.Ε.Π. που απαρτίζουν την Ε.Δ.Ε. (ή από επιτροπή εξετάσεων που η ίδια ορίζει), με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
8.1. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται από την
Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων και τον διαβιβάζει στην Ε.Δ.Ε. Τα δικαιολογητικά
που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι
πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, όπως αυτά
προβλέπονται στη σχετική Προκήρυξη. Εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
8.2. Τα μέλη της Ε.Δ.Ε. που απαρτίζουν της επιτροπή
εξετάσεων, αφού παραλάβουν από τη Γραμματεία τον
πίνακα των υποψηφίων, ελέγχουν τα δικαιολογητικά που
έχουν υποβληθεί και συντάσσουν τον τελικό πίνακα υπο-
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ψηφίων. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Ε, η οποία έχει την ευθύνη και
τη γενική εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής των
φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης,
προβαίνει στη διαδικασία επιλογής.
8.3. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας
(επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επιστημονική ή/και
επαγγελματική δραστηριότητα). Κατά το δεύτερο στάδιο
της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη/
προφορική εξέταση ενώπιον της Ε.Δ.Ε. Στόχος της είναι
να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος,
συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη
συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά
τους σε σχέση με το αντικείμενο της Βιοηθικής. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν
προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής
γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται σε εξέταση.
8.4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν
συνολικά τον ίδιο βαθμό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.
8.5. Η Ε.Δ.Ε μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν
με τον τελευταίο επιτυχόντα.
8.6. Οι πίνακες των επιτυχόντων, μετά την επικύρωση
τους από την Ε.Δ.Ε., ανακοινώνονται στον ιστότοπο του
Δ.Π.Μ.Σ. Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν
στο Δ.Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που
καθορίζεται από τη Σ.Ε, σε συνεργασία και με τη Γραμματεία του Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί
μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το
δικαίωμα εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ., εκτός εάν επικαλεσθεί
λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Δ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλείται
ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων, επικυρωμένοι από τη Ε.Δ.Ε., πρέπει να έχουν
ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου
κάθε ακαδημαϊκού έτους.
8.7. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει
μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης
των πινάκων επιτυχίας. Η ένσταση, η οποία πρέπει να
είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.
8.8. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.,
ως υπεράριθμοι, οι πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Βιοηθικής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται
υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
8.9. Αντί του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. της Ε.Δ.Ε., μπορεί να συσταθεί ειδική επιτροπή, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.,
στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής Σπουδών και τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Π.Μ.Σ. από κάθε συμμετέχον
Τμήμα. Η επιτροπή αυτή διενεργεί την επιλογή, όπως
ορίζεται παραπάνω, και τα αποτελέσματα της επιλογής
επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε.
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Άρθρο 9
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
9.1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να
ζητήσει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση
της Ε.Δ.Ε, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο
μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας
των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του
ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο
από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο
σε φοιτητές που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους
θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που
πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής
φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας
φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος
Κανονισμού.
9.2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτηση του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή
της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος
λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει
την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς
φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού
φοιτητή.
Άρθρο 10
Δομή Προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών
για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
10.1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική
η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που
ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο
και η διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και η κατανομή
των ECTS εξειδικεύονται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε. Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά
ή άλλα, των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων, ως
προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση
της Σ.Ε., που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση
και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά
τη διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.
10.2.(α) Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/
τριες πρέπει να συγκεντρώσουν:
Ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή
παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων/σεμιναρίων των Α’, Β’ και Γ εξαμήνων σπουδών, εκ των οποίων
εξήντα πιστωτικές μονάδες (60 ECTS) από υποχρεωτικά
μαθήματα και τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS) από
μαθήματα/σεμινάρια επιλογής, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών διδακτικών ωρών
εβδομαδιαίως.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει
ως εξής:
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Α’ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τίτλος μαθήματος

ECTS

ΦΙΛ.101 Τα εννοιολογικά θεμέλια της Βιοηθικής:
Ηθικές θεωρίες

6

ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα

6

ΙΑΤ.101 Εισαγωγή στη Βιο-Ιατρική Ηθική/
Βιοηθική

6

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι

6

ΚΟΙΝ.101 Κοινωνία και Βιοηθική Ι: Περιβάλλον,
Υγεία και Νέες Τεχνολογίες

6

Σύνολο

30

Β’ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τίτλος μαθήματος

ECTS

ΦΙΛ.103 Βιοηθική: Μέλλοντα Πρόσωπα και
Μελλοντικές Γενεές

6

ΙΑΤ.102 Η Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία

6

ΒΙΟ. 102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία II

6

ΔΙΚ. 10 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική

4

Μαθήματα επιλογής
ΦΙΛ.104 Περιβαλλοντική Βιοηθική

4

ΦΙΛ.105 Εξελικτική Ηθική/Βιοηθική

4

ΔΙ Κ. 102 Ιδιωτική Αυτονομία και Αστικό Δίκαιο

4

ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας

4

ΙΑΤ.104 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής
Δεοντολογίας
ΚΟΙΝ. 103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Σύνολο

4
4
30

Γ’ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τίτλος μαθήματος

ECTS

ΔΙΚ.103 Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο

4

ΚΟΙΝ.102 Κοινωνία και Βιοηθική II: Αρχές
δεοντολογίας και ηθικής, διαδικασίες και θεσμοί
αξιολόγησης της έρευνας στη Βιοηθική

4

Μαθήματα επιλογής
ΦΙΛ.106 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικά
Προβλήματα Βιοηθικής

4

ΦΙΛ.107 Επιστήμη και Βιοηθική

4

ΦΙΛ.108 Ηθική της Έρευνας (έρευνα σε
ανθρώπινα υποκείμενα, ζώα, βλαστοκύτταρα,
κ.λπ.)
ΦΙΛ.109 Φιλοσοφία της Ιατρικής και της
Βιολογίας

4
4
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ΔΙΚ. 104 Συνταγματικά θεμέλια και Διεθνείς
Διαστάσεις του Πολιτικού Συστήματος. Μια
Κανονιστική Προσέγγιση

4

ΔΙΚ. 105 Ειδικά θέματα στο Βιοδίκαιο

4

ΔΙΚ. 106 Σεμινάριο: Βιοτεχνολογία - το
κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο

2

ΙΑΤ.105 Βιοηθική και τέλος της ζωής

4

IAT.106 Κλινικές Μελέτες: Βιοηθικά Προβλήματα

4

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική

2

Σύνολο

30

Δ’ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)
Τίτλος μαθήματος

ECTS

Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας (20.000-25.000 λέξεων)

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

120

(β) Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η
ελληνική ή και η αγγλική.
(γ) Καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα/σεμινάρια μπορεί να διαιρείται σε επιμέρους γνωστικά πεδία,
που καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε εξειδικεύει το
αναλυτικό πρόγραμμα, την επιμέρους κατανομή των
μαθημάτων κατ’ έτος, καθώς και την κατανομή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων στα επιμέρους θέματα
ή γνωστικά πεδία.
10.3. Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής,
πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από τέσσερις (4) φοιτητές.
10.4. Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα και σεμινάρια. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπονται πάνω από δυο απουσίες σε κάθε
μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωση μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από επιτυχία σε προφορική ή γραπτή
εξέταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος.
Η επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού σεμιναρίου
προκύπτει από επιτυχία στη σεμιναριακή εργασία, καθώς και σε ενδεχόμενη προφορική ή γραπτή εξέταση,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος. Οι εργασίες
για μεν τα μαθήματα/ σεμινάρια του χειμερινού εξαμήνου κατατίθενται στον διδάσκοντα το αργότερο μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου, για δε τα μαθήματα/ σεμινάρια
του εαρινού εξαμήνου κατατίθενται το αργότερο μέχρι
15 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
10.5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο
φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση και νέας
αποτυχίας, εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει
ο φοιτητής να δηλώσει εκ νέου το μάθημα σε επόμενο
εξάμηνο. Αν είναι επιλογής, μπορεί να το αντικαταστήσει
με άλλο μάθημα επιλογής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής
αποτύχει δύο φορές στο ίδιο υποχρεωτικό μάθημα που
έχει δηλώσει και σε επόμενο εξάμηνο, ή σε περίπτωση
που αποτύχει σε δύο μαθήματα κατά το ίδιο εξάμηνο, η
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Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση της συνολικής προόδου του φοιτητή, είναι αρμόδια να εισηγηθεί
στην Ε.Δ.Ε. τη διαγραφή του, ή όχι, από το Πρόγραμμα. Σε
περίπτωση που το υποχρεωτικό μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε δεν προσφέρεται εκ νέου,
μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα, το οποίο
ορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
10.6. Η ανάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε κάθε φοιτητή γίνεται με τη λήξη των τριών
πρώτων εξαμήνων σπουδών και αφού οι φοιτητής έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Την επίβλεψη
της Εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του
Δ.Π.Μ.Σ., μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και κατόπιν αίτησης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής
στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή. Η τελευταία ορίζει
επιτροπή παρακολούθησης. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμα διδάσκοντες
- μέλη του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον ένας από τους οποίους
ανήκει σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανήκει ο επιβλέπων. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής
πρέπει να προέρχεται από το πεδίο της φιλοσοφικής
βιοηθικής.
Ο φοιτητής οφείλει να επικοινωνεί με τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής σε τακτά διαστήματα και
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Εργασίας του. Η
Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος
του Δ’ εξαμήνου σπουδών, εγκρίνεται κατ’ αρχήν από την
επιτροπή παρακολούθησης, και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής. Το κείμενο της
Εργασίας κατατίθεται στα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία
της δημόσιας υποστήριξής της. Εάν η Εργασία κριθεί από
την Επιτροπή οριστικά ως μη υποστηρίξιμη, τότε απορρίπτεται με απόφαση της ως απαράδεκτη. Εάν εγκριθεί
κα’ αρχήν από την Επιτροπή, ορίζεται ημερομηνία δημόσιας υποστήριξής της. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξής της από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή
την αξιολογεί και τη βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10.
Εάν η Μεταπτυχιακή Εργασία, μετά τη δημόσια υποστήριξή της, θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή
τη βελτίωση της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων
ή τη ριζική αναμόρφωση και νέα δημόσια υποστήριξη
της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να
έχει επανυποβληθεί η Εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάμηνα
μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να
έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκπόνηση Εργασίας,
η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.
10.7. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής
εργασίας (20.000-25.000 λέξεων) μπορεί να έχουν μόνο
μέλη του Προγράμματος.
10.8. Άδεια παράτασης σπουδών προβλέπεται μόνον
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα με απόφαση της
Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε..
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10.9. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ.,
εφ’ όσον:
α) Συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα, σεμινάρια και τις
ενδεχόμενες πρακτικές ασκήσεις [βαθμός επιτυχίας είναι
το πέντε (5) και άνω της κλίμακας 0-10]
γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή εργασία
[βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) και άνω της κλίμακας 0-10].
Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στην
Γραμματεία του Προγράμματος στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, και στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, διαφορετικά θεωρείται ότι ο
μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.
Άρθρο 11
Είδος και τύπος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο. Μετά την περάτωση των σπουδών, όπως
εξειδικεύονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό,
το Δ.Μ.Σ. απονέμεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών. Στο Δίπλωμα αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του
ΠΚ και η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, ο αριθμός του Διπλώματος, το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα του κατόχου
του τίτλου, η ημερομηνία απονομής και η ειδικότητα,
«Βιοηθική». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022461506180012*

