
Το Π.Μ.Σ. Βιοηθική διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, από την Υπουργι-κή
Απόφαση Έγκρισής του, από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος.

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις

1.1. Τα Τµήµατα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας
και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από
το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.), που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) και στην λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.), στην γνωστική περιοχή
της Βιοηθικής.

1.2. Οι διατάξεις του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές ανα-
λύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές και ρυθµίζουν µε ενιαίο τρόπο θέµατα λειτουρ-
γίας 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 ∆ιατµη-
µατικής Επιτροπής (Ε.∆.Ε.) του Προγράµµατος.

1.3. Στον παρόντα Κανονισµό, για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή οικείο Τµήµα θε-
ωρείται το Τµήµα εκείνο στο οποίο ανήκει το µέλος ∆.Ε.Π. που επιβλέπει την εκ-
πόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας για το Μ.∆.Ε. ή της διδακτορικής διατριβής
για το ∆.∆.

Γ́ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ



Άρθρο 2
∆ιοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµβάνει το Τµήµα Φιλοσο-
φικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως προσδιορίζε-
ται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Όργανα του Π.Μ.Σ.

3.1. Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή. Την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή
(Ε.∆.Ε.) απαρτίζουν τα συµµετέχοντα στο Πρόγραµµα µέλη ∆.Ε.Π. των τεσσάρων
συνεργαζόµενων Τµηµάτων, δηλαδή του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών, του Τµήµατος Ιατρικής, του Τµήµατος Βιολογίας και του Τµήµατος Κοινω-
νιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της
Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης του Π.Μ.Σ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2083/1992. Η Ε.∆.Ε. ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης µε Ειδική
Σύνθεση (Γ.Σ.Ε.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2083/1992, άρθρο 12, παρ. 1γ.

Συγκεκριµένα, η Ε.∆.Ε. έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
• Καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής των µεταπτυ-

χιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν. 2083/92, του άρθρο 1 2,
παρ. 2 α.

• Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών, διε-
νεργεί 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 επιπλέον προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

για να γίνουν δεκτοί.
• Καθορίζει επιπλέον µαθήµατα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι

απόφοιτοι Τ. Ε. Ι., προκειµένου να καλύψουν τυχόν κενά.
• Καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών.
• Αναθέτει τη διδασκαλία µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ.
• Ορίζει τον επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης των µεταπτυχια-

κών εργασιών για την απόκτηση Μ.∆.Ε.
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• Ορίζει τα µέλη των συµβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής, καθώς και τα µέλη των επταµελών εξεταστικών επιτροπών.

• Απονέµει τα ∆ιπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Αντιµετωπίζει κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τις επιµέρους διατάξεις της

ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντα Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.

3.2. Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται
από πέντε (5) µέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ε.∆.Ε. µε διετή θητεία. Η Σ.Ε.,
όπως ορίζει ο Ν. 2083/1992, άρθρο 12, παρ.1δ, είναι αρµόδια για την παρακο-
λούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος. ∆ικαίωµα εκλογής στη
Σ.Ε. έχουν µέλη ∆.Ε.Π. των τεσσάρων συνεργαζόµενων Τµηµάτων που είναι τα-
κτικά µέλη του Π.Μ.Σ. (βλ. άρθρο 4.1). Η Σ.Ε. στην πρώτη µετά την εκλογή της συ-
νεδρίαση εκλέγει, εκ των µελών της, τον ∆ιευθυντή Σπουδών και τον Αναπληρωτή
του. Εφ' όσον το επιτρέπουν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες, ο ∆ιευθυντής Σπου-
δών και ο Αναπληρωτής του ανήκουν σε διαφορετικά Τµήµατα και κατά προτίµηση
θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα Τµήµατα των δυο Πανεπιστηµιουπόλεων Ρε-
θύµνου και Ηρακλείου.

3.3. ∆ιευθυντής Σπουδών. Ο ∆ιευθυντής Σπουδών (και σε περίπτωση κωλύ-
µατος ο Αναπληρωτής του) έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) συγκαλεί την
Ε.∆.Ε. και τη Σ.Ε., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών
τους, β) εισηγείται στην Ε.∆.Ε. θέµατα της αρµοδιότητάς της, για τα οποία δεν
απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφά-
σεων της Ε.∆.Ε. και της Σ.Ε., δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραί-
ωση συγκεκριµένων θεµάτων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

4.1. Στο Π.Μ.Σ. συµµετέχουν, ως τακτικά µέλη, µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Φι-
λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Τµήµατος Ιατρικής, του Τµήµατος Βιο-
λογίας και του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως
προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Προγράµµατος (άρθρο
8). Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα δι-
οίκησης του Π.Μ.Σ. Επίσης δύνανται να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία µαθηµάτων,
την εποπτεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια πρακτικών ασκήσεων, την εποπτεία
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µεταπτυχιακών εργασιών και την εποπτεία διδακτορικών διατριβών. Συνεργαζό-
µενα µέλη του Π.Μ.Σ. είναι µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρή-
της, µέλη ∆.Ε.Π. 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 την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Προ-
γράµµατος (άρθρο 8), και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον Ν. 2083/92,
άρθρο 12, παρ. 3α. Τα συνεργαζόµενα µέλη του Π.Μ.Σ µπορούν να αναλαµβά-
νουν τη διδασκαλία µαθηµάτων, την εποπτεία µεταπτυχιακών εργασιών, την εκ-
παίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών σε εξειδικευµένες τεχνικές και την εποπτεία
τους κατά τη διάρκεια πρακτικών ασκήσεων.

4.2. Η συµµετοχή νέων µελών (τακτικών ή συνεργαζόµενων) εγκρίνεται µε
απλή πλειοψηφία από την Ε.∆.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Κριτήρια συµ-
µετοχής που συνεκτιµώνται είναι:

i) η επιστηµονική ειδίκευση σε µια από τις περιοχές της Βιοηθικής
ii) η επιστηµονική ευθύνη ή η ενεργός συµµετοχή σε έρευνες / προγράµµα-

τα που ασχολούνται µε θέµατα Βιοηθικής
iii) εν γένει επιστηµονικό έργο στο αντικείµενο της Βιοηθικής
iv) προηγούµενη διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο της Βιοηθικής

Άρθρο 5
∆οµή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους.

Α' Κύκλος: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
Ο πρώτος κύκλος (Α' κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευ-

σης, έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στη Βιοηθική.

Β' Κύκλος: ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα
Ο Β' κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.).

Η συνολική διάρκεια σπουδών, περιλαµβανοµένης και της συγγραφής της διδα-
κτορικής διατριβής, δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) εξάµηνα, και µε-
γαλύτερη από οκτώ (8) εξάµηνα, σε περίπτωση που αποτελεί συνέχεια του
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προγράµµατος Μ.∆.Ε. στη Βιοηθική. Στις άλλες περιπτώσεις, η διάρκεια του ∆.∆.
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) εξάµηνα και µεγαλύτερη από δέκα (1 0)
εξάµηνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφιότητας για το Β' κύκλο σπουδών (εκπόνηση
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής) είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της
αλλοδαπής, το οποίο είναι αναγνωρισµένο από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Προκήρυξη θέσεων.

Προϋποθέσεις συµµετοχής

6.1. Για την επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α' κύκλο σπουδών, η
Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δηµοσιεύει στον
τύπο Ανακοίνωση, όπου καθορίζονται:

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 µεταπτυχια-

κών φοιτητών.
στ) Η ηµεροµηνία των εξετάσεων των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών.
ζ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που η Ε.∆. Ε. κρίνει απαραίτητη, και η οποία θα

διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτερης επιλογής των υποψηφίων µετα-
πτυχιακών φοιτητών.

Ως προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται ο µήνας Απρίλιος κάθε
ακαδηµαϊκού έτους. Η διαδικασία επιλογής λαµβάνει χώρα κατά το µήνα Μάιο του
ιδίου έτους.

6.2.Απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(i) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι της ηµε-

δαπής, ή ισότιµου πτυχίου αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
(ii) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόµου 2916/2001 (ΦΕΚ

114, τ.Α' /4-6-2001), υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. µπορεί να είναι και πτυχι-
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ούχοι Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο τους πρέπει να προέρχεται από Τµήµα ή γνωστικό
αντικείµενο συγγενές προς το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., µε τις
προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανωτάτης εκ-
παίδευσης. Η Ε.∆.Ε. µπορεί να καθορίσει και επί πλέον κριτήρια που πρέ-
πει να πληρούν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για να γίνουν δεκτοί, όπως και
µαθήµατα επί πλέον όσων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι από-
φοιτοι Α. Ε. Ι. προκείµενου να καλύψουν τυχόν κενά.

(iii) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισό-
τιµο µε εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται
η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται µε δια-
δικασίες που ορίζει η Ε.∆.Ε του Προγράµµατος.

(iv) 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 διε-
νεργεί η Ε.∆.Ε.

6.3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
• Αίτηση συµµετοχής στο Π.Μ.Σ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφούς Τµήµα-

τος (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για πτυχιούχους των Πανεπιστηµίων του εξωτερικού).

• Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθη-
µάτων, 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 εν-
διαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό Πρό-
γραµµα.

• Πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής γλώσσας.
• Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγρα-

φικού έργου, κ.λπ, εφόσον υπάρχουν.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή

του υποψηφίου
• ∆ύο συστατικές επιστολές
• Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
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Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και κριτήρια αποδοχής µεταπτυχιακών
φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης

Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις επιλογής υποψηφίων για το Μ.∆.Ε. είναι απα-
ραίτητη η κατοχή ή επικείµενη κατοχή πτυχίου ελληνικού Πανεπιστηµίου, ή ισότι-
µου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου σε συγγενές αντικείµενο, ή πτυχίου Τµηµάτων
των Τ.Ε.Ι. συγγενούς αντικειµένου, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Έγ-
κρισης του Π.Μ.Σ.

Κατά την επιλογή υποψηφίων για το Μ.∆.Ε, συνεκτιµώνται το αποτέλεσµα της
συνέντευξης του υποψηφίου µ ε την Ε.∆.Ε. του Προγράµµατος, ο βαθµός πτυ-
χίου, ο βαθµός επιτυχίας στα συναφή µε το Π.Μ.Σ. µαθήµατα, η άρτια γνώση της
αγγλικής, προηγούµενη εµπειρία, ενδεχόµενες δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές ερ-
γασίες και συστατικές επιστολές.

Η συνέντευξη γίνεται σε θέµατα ευρύτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος και
αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικό-
νας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρα-
κτηριστικών 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.λ.π.)

Στερούνται δικαιώµατος συµµετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα
εγγεγραµµένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8
∆ιαδικασίες επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών

για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης

Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης διενερ-
γείται από την Ολοµέλεια της Ε.∆.Ε, µε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρα-
κάτω:

8.1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών πα-
ραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υπο-
ψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται από την Ανακοίνωση στον
τύπο. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υπο-
ψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβά-
ζει στην Ε.∆.Ε. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει
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να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εµπροθέσµως, όπως αυτά προβλέπονται
στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η Ε.∆.Ε., αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία τον πίνακα των υποψηφίων,
ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα
υποψηφίων. Στη συνέχεια η Ε.∆.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.

Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αι-
τήσεις µε βάση τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (επί-
πεδο προηγούµενων σπουδών, επιστηµονική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα).
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη
ενώπιον της Ε.∆.Ε. Στόχος της είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να
ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράµµατος, συνεκτιµώντας το κί-
νητρο 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 γνώ-
σης της αγγλικής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται σε εξέταση.

Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο βαθµό,
προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό του πτυχίο.

Η Ε.∆.Ε µπορεί µε απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους
υποψήφιους ισοβάθµησαν µε τον τελευταίο επιτυχόντα.

Οι πίνακες των επιτυχόντων, µετά την επικύρωσή τους από την Ε.∆.Ε., ανα-
κοινώνονται στους χώρους ανακοινώσεων του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών. Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται από τη Σ. Ε, σε συνεργασία και
µε την Γραµµατεία του Τµήµατος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί µέσα στο προ-
καθορισµένο χρονικό διάστηµα χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και
αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση
αυτή, η Ε.∆.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει
σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων, επικυρωµένοι από τη Ε.∆.Ε, πρέπει να έχουν
ανακοινωθεί στους χώρους ανακοινώσεων του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

Ένσταση κατά των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει µέσα σε 1 0 ηµέρες από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης των πινάκων επιτυχίας. Η ένσταση, η οποία πρέπει να
είναι αιτιολογηµένη και συγκεκριµένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.∆.Ε. του Προ-
γράµµατος.

Πλέον του αριθµού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών,
γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης, ως υπεράριθµοι, οι
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πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική µε το
γνωστικό αντικείµενο της Βιοηθικής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεω-
τικά στο πρώτο εξάµηνο σπουδών.

Αντί της Ολοµέλειας της Ε.∆.Ε., µπορεί να συσταθεί ειδική επιτροπή, µε από-
φαση της Ε.∆.Ε., στην οποία συµµετέχουν ο ∆ιευθυντής Σπουδών και ο Αναπλη-
ρωτής του, και τουλάχιστον ένα µέλος από κάθε συµµετέχον Τµήµα. Η επιτροπή
αυτή διενεργεί την επιλογή, όπως ορίζεται παραπάνω, και τα αποτελέσµατα της
επιλογής επικυρώνονται από την Ε.∆.Ε.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις και διαδικασίες αποδοχής µεταπτυχιακών

φοιτητών για το Πρόγραµµα που οδηγεί στη λήψη
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για ∆.∆. είναι απαραίτητη
η κατοχή, ή επικείµενη κατοχή, Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.),
ή ισότιµου τίτλου ξένου Πανεπιστηµίου, στη Βιοηθική ή σε συγγενές αντικείµενο,
καθώς και η άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επιλογή υποψηφίων που δεν
προέρχονται από το Π.Μ.Σ. «Βιοηθική» γίνεται µε ανάλογη διαδικασία αυτής που
περιγράφεται στα 7.2 και 8, ανωτέρω. Σχετική Ανακοίνωση δηµοσιεύεται στον Τύπο
και η επιλογή γίνεται από την Ε.∆. Ε., ή σύµφωνα µε το 8.9 ανωτέρω.

Άρθρο 10
Έναρξη και διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών

10.1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα το χειµερινό εξάµηνο.
Η ακριβής ηµεροµηνία καθορίζεται εκάστοτε από την Ε.∆.Ε. και ανακοινώνε-

ται από τη Σ.Ε. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Ε.∆.Ε. µπορεί να
αποφασίσει την έναρξη του Π.Μ.Σ. στην αρχή του εαρινού εξαµήνου.

10.2. Η διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) είναι τέσσερα (4) εξάµηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα.
Η συνολική διάρκεια σπουδών για την λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.), πε-
ριλαµβανοµένης και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από πέντε (5) εξάµηνα, και µεγαλύτερη από οκτώ (8) εξάµηνα, σε περί-
πτωση που αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος Μ.∆.Ε. στη Βιοηθική.
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Στις άλλες περιπτώσεις, η διάρκεια του ∆.∆. δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
έξι (6) εξάµηνα και µεγαλύτερη από δέκα (10) εξάµηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης
των χρονικών αυτών ορίων, ο µεταπτυχιακός φοιτητής χάνει όλα τα δικαιώµατα και
τις χορηγίες που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα.

Άρθρο 11
Αναστολή φοίτησης µεταπτυχιακών φοιτητών

11.1. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε αίτησή του,
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης της δι-
πλωµατικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της Ε.∆.Ε, για αποδε-
δειγµένα 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 πε-
ρίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο
1 0.2 του παρόντος Κανονισµού.

11.2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωµένος να πα-
ρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα, σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο µετα-
πτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαµβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επανα-
λάβει την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του
χρόνου εγγραφής του ως µεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 12
∆οµή Προγράµµατος και αξιολόγηση σπουδών

για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

12.1. Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των
µεταπτυχιακών µαθηµάτων που ορίζονται από το Πρόγραµµα Σπουδών. Το πε-
ριεχόµενο και η διάρκεια των µαθηµάτων, καθώς και η κατανοµή των διδακτικών
µονάδων (δ.µ.), καθορίζονται κάθε χρόνο από την Ε.∆.Ε. Οι µεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 240 ώρες µαθηµάτων, συ-
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νολικά. Ενδέχεται να ζητηθεί από µεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν
επιπλέον µαθήµατα, προπτυχιακά ή άλλα, των συνεργαζόµενων Τµηµάτων ή άλ-
λων, 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.

12.2. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, οι φοιτητές
υποχρεούνται να συµπληρώσουν ένα ελάχιστο 30 διδακτικών µονάδων (δ.µ.). Η
φοίτηση περιλαµβάνει την επιτυχή συµµετοχή σε µεταπτυχιακά µαθήµατα ή σεµι-
νάρια (24 δ.µ.) και την επιτυχή εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας (2 δ.µ. Χ 3= 6
δ.µ.). Η διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
προκύπτει από το άθροισµα µαθηµάτων των δύο (2) δ.µ. το καθένα, ή της µιας (1)
δ.µ. το καθένα, (σύνολο 24 δ.µ.), και του βαθµού της µεταπτυχιακής εργασίας πολ-
λαπλασιαζόµενου επί τρία (3).

Σύµφωνα µε την µε αριθµ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τεύχος Β') και την απόφαση της µε αριθµ. 22/9-6-2008 συ-
νεδρίασης της Ε∆Ε του Π.Μ.Σ., εφαρµόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η απόδοση των πιστωτικών µο-
νάδων στα εκπαιδευτικά συστατικά του Π.Μ.Σ. διαµορφώνεται ως εξής: Για την
απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να
συµπληρώσουν ένα ελάχιστο 120 πιστωτικών µονάδων-ECTS. Η φοίτηση περι-
λαµβάνει την επιτυχή συµµετοχή σε µεταπτυχιακά µαθήµατα ή σεµινάρια, των
επτά (7) ή τεσσάρων (4) ECTS, το καθένα (σύνολο 90 ECTS) και την επιτυχή εκ-
πόνηση µεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS). Η διάρκεια της εκπόνησης της ερ-
γασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο.

12.3. Καθένα από τα προσφερόµενα µαθήµατα µπορεί να διαιρείται σε επιµέ-
ρους θέµατα ή γνωστικά αντικείµενα, που καθορίζονται από την Ε.∆.Ε. Ο Οδηγός
Σπουδών, όπως διαµορφώνεται από την Ε.∆.Ε., εξειδικεύει το αναλυτικό πρό-
γραµµα, την επιµέρους κατανοµή των υποχρεωτικών µαθηµάτων και των µαθη-
µάτων επιλογής, καθώς και την κατανοµή δ.µ. και π.µ.-ΕCTS) στα επί µέρους
θέµατα ή γνωστικά αντικείµενα.

12.4. Κάθε µάθηµα εκτείνεται στη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Εάν
για οποιονδήποτε λόγο διδαχθούν λιγότερα από τα 4/5 των προβλεπόµενων για
τις εργάσιµες ηµέρες διδακτικών ωρών ενός µαθήµατος, το µάθηµα ακυρώνεται
(Ν. 2083/1992, άρθρο 9, παρ.9).
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12.5. Προκειµένου να διδαχθεί ένα µάθηµα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί του-
λάχιστον από τέσσερις (4) φοιτητές.

12.6. Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδηµαϊκά εξάµηνα οι µεταπτυχιακοί φοι-
τητές παρακολουθούν µαθήµατα και σεµινάρια. Η παρακολούθηση είναι υποχρεω-
τική. 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, σύµ-
φωνα µε τις απαιτήσεις του διδάσκοντος. Οι εργασίες για µεν τα µαθήµατα/ σεµι-
νάρια του χειµερινού εξαµήνου κατατίθενται στον διδάσκοντα το αργότερο µέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου, για δε τα µαθήµατα/ σεµινάρια του εαρινού εξαµήνου κατατί-
θενται το αργότερο µέχρι 15 Σεπτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

12.7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο µάθηµα, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωµα
επανεξέτασης. Εάν το µάθηµα είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να δηλώσει ξανά 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 µάθηµα, ή σε περίπτωση που αποτύχει σε δύο µαθήµατα κατά το ίδιο εξάµηνο,
η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίµηση της συνολικής προόδου του φοι-
τητή, είναι αρµόδια να εισηγηθεί στην Ε.∆.Ε. τη διαγραφή του, ή όχι, από το Πρό-
γραµµα. 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.

12.8. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δέκα (10) µεταπτυχιακών µαθηµάτων ή
/και σεµιναρίων, ανατίθεται σε κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση µεταπτυχια-
κής εργασίας. Την επίβλεψη της εργασίας αναλαµβάνει ένα από τα µέλη ∆.Ε.Π. του
Π.Μ.Σ., µετά από συνεννόηση µε τον φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στην
Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε.), η οποία ορίζει επιτροπή παρακολούθησης.
Η επιτροπή 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. Η µεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο
τέλος του ∆' εξαµήνου, εγκρίνεται κατ' αρχήν από την επιτροπή παρακολούθησης
και στη συνέχεια υποστηρίζεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής. Μετά το πέρας της
δηµόσιας υποστήριξης της µεταπτυχιακής εργασίας από τον µεταπτυχιακό φοιτητή,
η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθµολογεί µε την κλίµακα 0-10. Εάν η µεταπτυ-
χιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως µη ικανοποιητική και βαθµολογηθεί
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κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον µεταπτυχιακό φοιτητή
τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισµένων τµηµάτων ή την ριζική αναµόρφωσή
της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριµένο χρονικό πλαί-
σιο µέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η µεταπτυχιακή εργασία, τροπο-
ποιηµένη 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 εκ-
πόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέµατος ακυρώνεται.

12.9. Την ευθύνη της επίβλεψης της µεταπτυχιακής εργασίας (20.000-25.000
λέξεων) µπορεί να έχουν µόνο µέλη του Προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

12.10. Άδεια παράτασης σπουδών προβλέπεται µόνον σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις και πάντα ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής.

12.11. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπου-
δές του και του απονέµεται Μ.∆.Ε., 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 οικείο Τµήµα και
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαφορετικά θεωρείται ότι ο µεταπτυ-
χιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του. Η µεταπτυ-
χιακή εργασία περιλαµβάνει εκτενή περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
(500-1000 λέξεων η κάθε µια).

Άρθρο 13
∆οµή Προγράµµατος και αξιολόγηση σπουδών

για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα

13.1. Μεταπτυχιακός φοιτητής που προέρχεται από το Π.Μ.Σ. «Βιοηθική» και
έχει τελικό βαθµό ίσο ή µεγαλύτερο µε 7/10, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
12.11 ανωτέρω, δύναται να εγγράφεται στο Πρόγραµµα για την εκπόνηση ∆ιδα-
κτορικής ∆ιατριβής (∆.∆.), µε την προϋπόθεση ότι γίνεται αποδεκτός από κάποιον
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επιβλέποντα. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει επιβλέποντα καθηγητή και ανα-
κοινώνει τα ανωτέρω µε γραπτή δήλωση στην Σ.Ε. Ο επιβλέπων υποχρεωτικά
είναι µέλος του Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος υποβάλλει πρόταση ερευνητικής εργασίας
για το ∆.∆., η οποία αξιολογείται από την Ε.∆.Ε., κατόπιν θετικής εισήγησης του
αναλαµβάνοντος ως επιβλέποντος. Αλλαγή του επιβλέποντος µπορεί να γίνει απο-
δεκτή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Σ.Ε.

13.1.1 Παρόντος/ούσης του/της Επιβλέποντος/ουσας, λαµβάνει χώρα συνέν-
τευξη του/της υποψηφίου/ας σχετικά µε το προτεινόµενο θέµα, ενώπιον των
µελών της Ε∆Ε/Εξεταστικής Επιτροπής, και, ει δυνατόν, ενώπιον της (προτεινό-
µενης) Τριµελούς Επιτροπής, ώστε να αποσαφηνισθούν πτυχές των ερευνητικών
προτάσεων, που έχουν κατατεθεί από τους ίδιους τους υποψηφίους (Απόφαση
Ε.∆.Ε., συνεδρία 17/24-5-2007).

13.1.2 Το Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το νόµο και την Υπουργική Απόφαση Έγκρισής
του, απαρτίζεται από δύο δοµηµένους και αυτοτελείς κύκλους σπουδών (Μ.∆.Ε. και
∆.∆.). Ως εκ τούτου, το θέµα της προς εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆.∆.) δεν
µπορεί να είναι το ίδιο µε το θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας για το Μ.∆.Ε., που
έχει ήδη εκπονηθεί για τον Α' κύκλο (Απόφαση Ε.∆. Ε., συνεδρίαση 17/24-5-2007).

13.2. Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν προέρχονται από το Π.Μ.Σ., όπως ορί-
ζεται στην παρ. 1 ανωτέρω, υποχρεούται να παρακολουθήσει µαθήµατα, που ορί-
ζονται κατά περίπτωση από τη Σ.Ε. Με απόφαση της Σ.Ε., είναι δυνατή η απαλλαγή
µεταπτυχιακού φοιτητή αυτής της κατηγορίας από όλα ή µέρος των µεταπτυχια-
κών µαθηµάτων, εφόσον ο ίδιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα σχε-
τικά γνωστικά αντικείµενα στο πλαίσιο των προηγουµένων σπουδών του.

13.3. Κάθε άλλο θέµα που δεν προσδιορίζεται, ή δεν προβλέπεται, από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζεται σύµφωνα µε αποφάσεις της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14
∆ιαδικασία παρακολούθησης ερευνητικής δραστηριότητας

υποψηφίου διδάκτορα

14.1. Η Ε.∆.Ε. ορίζει για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από πρόταση της
Σ.Ε., έναν επιβλέποντα και τριµελή συµβουλευτική επιτροπή (µέλος της οποίας
είναι ο επιβλέπων, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία).
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14.2. Ως επιβλέποντες των υποψηφίων διδακτόρων δύνανται να ορίζονται
µέλη ∆.Ε.Π. των τριών ανωτέρων βαθµίδων που ανήκουν στο Πρόγραµµα. Ως
µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής δύνανται να ορίζονται µέλη ∆.Ε.Π.
των τριών ανωτέρων βαθµίδων του Προγράµµατος και το πολύ ένα µέλος από τις
εξής κατηγορίες: Λέκτορας των Τµηµάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών, Ιατρικής, Βιολογίας ή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τουλά-
χιστον τριετή θητεία, µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων (συµπεριλαµβανοµένων
λεκτόρων µε τριετή θητεία), εξω-πανεπιστηµιακοί επιστήµονες αναγνωρισµένου
κύρους που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία σχετικές µε το θέµα της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.

14.2.1 Το ένα µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής είναι φιλόσο-
φος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή των ερευνητικών διαστάσεων που συνα-
παρτίζουν το θέµα της ∆.∆. εντός του διεπιστηµονικού πεδίου της Βιοηθικής
(Απόφαση Ε.∆.Ε., συνεδρίαση 17/24-5-2007).

14.3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατά το διάστηµα εκπόνησης της διατριβής,
συνεργάζεται µε τον επιβλέποντα και την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Στο
τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ο µεταπτυχιακός φοιτητής συντάσσει έκθεση προ-
όδου για την συνολική δραστηριότητά του και την παραδίδει στην τριµελή συµ-
βουλευτική επιτροπή. Επίσης, ο υποψήφιος παρουσιάζει την εργασία του σε ειδικό
ανοικτό σεµινάριο κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Την ευθύνη της οργάνωσης
του σεµιναρίου αυτού έχει ο επιβλέπων, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο. Το πό-
ρισµα της επιτροπής σχετικά µε την ετήσια πρόοδό του, κοινοποιείται στη Σ.Ε. και
καταχωρείται στον ατοµικό φάκελο του µεταπτυχιακού φοιτητή. Στην περίπτωση
που δεν κατατεθεί πόρισµα της τριµελούς επιτροπής εντός 14µήνου από την
ηµέρα αποδοχής του µεταπτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραµµα ή από την προ-
ηγούµενη κρίση, η απόδοσή του θεωρείται ως µη ικανοποιητική. Μετά από δύο συ-
νεχόµενες αξιολογήσεις της προόδου του ως µη ικανοποιητικής, ο µεταπτυχιακός
φοιτητής διαγράφεται αυτοµάτως από το Π.Μ.Σ.

14.4. Η συγγραφή της διατριβής πραγµατοποιείται στην ελληνική γλώσσα και
περιέχει εκτενή περίληψη στην αγγλική (1.000-3.000 λέξεις). Για τους µη έχοντες
την ελληνική ως µητρική γλώσσα είναι δυνατή η συγγραφή της διατριβής στην αγ-
γλική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην ελληνική (1.000-3.000 λέξεις), ύστερα
από έγκριση της Σ.Ε.
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Άρθρο 15
Αξιολόγηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

15.1. Η αξιολόγηση και κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µετά τη συγγραφή
της, γίνεται από επταµελή εξεταστική επιτροπή, µε σύνθεση που ορίζεται σύµ-
φωνα µε τον Νόµο 2083/92. Σε αυτήν συµµετέχει υποχρεωτικά ο επιβλέπων, τα
µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής (αν έχουν την ιδιότητα του µέλους ∆.Ε.Π.)
και τέσσερα ή πέντε, κατά περίπτωση, ακόµα µέλη ∆.Ε.Π. της ίδιας ή συγγενούς
επιστηµονικής περιοχής, τα οποία ορίζονται από την Ε.∆.Ε., ύστερα από εισή-
γηση της συµβουλευτικής επιτροπής. Κατά προτίµηση, ένα µέλος της επιτροπής
πρέπει να προέρχεται από άλλο Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που ένα µέλος της Συµ-
βουλευτικής Επιτροπής δεν είναι µέλος ∆.Ε.Π., το µέλος αυτό συµµετέχει στη δια-
δικασία αξιολόγησης χωρίς ψήφο και συνυπογράφει την τελική έκθεση. Πρόεδρος
της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής.

15.2. Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της για την εξέταση του υπο-
ψηφίου το ενωρίτερο 20 ηµέρες µετά την κατάθεση της διατριβής στα µέλη που την
απαρτίζουν. Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διατριβή του δηµόσια και απαντά στις
ερωτήσεις της επιτροπής, η οποία αξιολογεί κατόπιν τη διατριβή και εισηγείται
διορθώσεις και άλλες βελτιώσεις του κειµένου. Τέλος, συντάσσει πόρισµα αξιολό-
γησης σχετικά µε την πρωτοτυπία του περιεχοµένου της διατριβής και την ουσια-
στική συµβολή της στην επιστήµη, καθώς και την επάρκεια του υποψηφίου στο
γνωστικό αντικείµενο της διατριβής. Το πόρισµα κατατίθεται στη Σ.Ε. Για την έγ-
κριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των πέντε τουλά-
χιστον µελών της επταµελούς επιτροπής.

15.3. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος να διορθώσει το κείµενο
της ∆ιατριβής του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επταµελούς εξεταστικής επι-
τροπής, και να καταθέσει στη Σ.Ε. σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον
επιβλέποντα καθηγητή και ένα άλλο µέλος της επταµελούς επιτροπής. Σε περί-
πτωση που ο µεταπτυχιακός φοιτητής ήταν συγγραφέας ή συν-συγγραφέας επι-
στηµονικών άρθρων, που περιέχουν αποτελέσµατα σχετικά µε το περιεχόµενο
της διατριβής, υποχρεούται να επισυνάψει στο τέλος της διατριβής αντίγραφα των
άρθρων αυτών.

15.4. Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο χώρος της δηµόσιας παρουσίασης του πε-
ριεχοµένου της ∆ιατριβής ορίζονται µετά από συνεννόηση του επιβλέποντα µε τον
υποψήφιο διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στα συνεργαζόµενα Τµή-
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µατα, προκειµένου να ανακοινωθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της δηµόσιας παρουσίασης. Η τελευταία γίνεται ενώπιον του επιβλέ-
ποντα καθηγητή, των µελών της εξεταστικής επιτροπής, της Ε.∆.Ε. και ακροατη-
ρίου φοιτητών και άλλων επιστηµόνων. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του
θέµατος και την απάντηση του υποψηφίου σε σχετικές ερωτήσεις της εξεταστικής
επιτροπής, και ενδεχοµένως του ακροατηρίου, ακολουθεί η ανάγνωση της αξιο-
λόγησης του µεταπτυχιακού φοιτητή από την επταµελή εξεταστική επιτροπή.

Άρθρο 16
Καθοµολόγηση ∆ιδακτόρων

Η αναγόρευση και η καθοµολόγηση του ∆ιδάκτορα γίνεται από το οικείο Τµήµα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους τύπους του Τµήµατος.

Άρθρο 17
Είδος και τύπος Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων

17.1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδί-
κευσης είναι δηµόσιο έγγραφο. Μετά την περάτωση των σπουδών, όπως εξειδι-
κεύονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό, το Μ.∆.Ε. απονέµεται από το
οικείο Τµήµα. Στο ∆ίπλωµα αναφέρεται το Πανεπιστήµιο Κρήτης, τα συνεργαζό-
µενα Τµήµατα, ο αριθµός του ∆ιπλώµατος, το όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατέρα
και τόπος καταγωγής του κατόχου του τίτλου, η ηµεροµηνία απονοµής και η ειδι-
κότητα, «Βιοηθική». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του Οικείου Τµήµατος.

17.2. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα είναι δηµόσιο έγγραφο.
Μετά την περάτωση των υποχρεώσεων του υποψηφίου διδάκτορα, όπως εξειδι-
κεύονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό, το ∆.∆. απονέµεται από το οικείο
Τµήµα. Στο ∆ίπλωµα αναφέρεται το Πανεπιστήµιο Κρήτης, τα συνεργαζόµενα Τµή-
µατα, το όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατέρα και τόπος καταγωγής του ∆ιδάκτορα, η
χρονική περίοδος των σπουδών του, η ηµεροµηνία απονοµής και η ειδικότητα,
«Βιοηθική». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
τον Πρόεδρο και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του Οικείου Τµήµατος.
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Άρθρο 18
Οικονοµική υποστήριξη µεταπτυχιακών φοιτητών

18.1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχια-
κών φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται από τους νόµους 1 268/82, 2083/92 και
241 3/96 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, µειωµένα έξοδα συµµετοχής σε ορι-
σµένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, άτοκα δάνεια και οικονοµικές
ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους).

18.2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Βιοηθική», από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδη-
µαϊκού έτους 2003-2004 µέχρι το τέλος του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού
έτους 2007-2008, θα χορηγούνται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµ-
µατος Ειδίκευσης υποτροφίες µε χρηµατοδότηση που προέρχεται από τη σχετική
δράση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Κριτήριο αποτελεί η απόδοση των φοιτητών στις εξετάσεις
εισαγωγής και η επίδοσή τους στα εξαµηνιαία µεταπτυχιακά µαθήµατα/ σεµινάρια.

18.3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν εξωτερική χρηµατο-
δότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύµατα (Ι.Κ.Υ., Ωνάσειο, κ.λ.π.) και εν-
δεχοµένως από ερευνητικά Ινστιτούτα (Ι.Τ.Ε., Ι.ΘΑ.ΒΙΚ., κ.λ.π.).

18.4. Υποτροφίες σε Κρήτες φοιτητές χορηγούνται και από το Βαρδινογιάννειο
Ίδρυµα, το οποίο παρέχει σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις (∆ιεύθυνση:
Ηρώδου Αττικού 12Α, 3ος όροφος, 15124 Μαρούσι, τηλέφωνο: 210-8093386).

18.5. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να καλύπτονται οικονοµικά από χρη-
µατοδοτούµενα προγράµµατα έρευνας στα οποία συµµετέχουν. Οι σχετικές λε-
πτοµέρειες ορίζονται µε απόφαση της Ε.∆.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
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