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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8000
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ογκολογία: από
την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.
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΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) 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 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 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. Την υπ΄αριθμόν 57356/
Ζ1 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1413/τ.Β΄/25-04-2018 περί
Μετονομασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
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πιστημίου Κρήτης σε Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
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 ν. 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 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς 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» έως και Άρθρ. 45
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και
Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
7. 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».
8. Τις διατάξεις του ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄38/
02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19
«Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7
και 8 και του άρθρου 42 παρ. 3.
9. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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10. 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 τ.Α΄ 156/04-09-2009), 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 τ.Β΄1466/13-08-2007).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «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 τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), 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 τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
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, 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) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), 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. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών», υπ’ αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4485/2017 (114 Α΄)», υπ΄αριθμ. 45070/Ζ1/19.3.2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4485/2017».
14. Την υπ΄ αριθμ. 9095/05.07.2017 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ Β΄ 2422/14.07.2017) περί της «Έγκρισης λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση
έως τη Θεραπεία» μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας,
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Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών».
15. Το υπ’ αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με ημερομηνία 27.3.2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του.
17. Την εισήγηση της με αριθμ. 5/17.04.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με το θέμα.
18. Το απόσπασμα πρακτικών της 2018/08/28-3-2018
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών.
19. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης συνεδρίαση υπ’ αριθμό. 386/19.4.2018.
20. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Προγράμματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.
21. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της
παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.
22. Την με αριθμό πρωτ.: 92539/Ζ1/06.06.2018 επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κ. Γαβρόγλου με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)», που αφορά στο
εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σχετ. υπ’
αριθμ. πρωτ. 4819/25.04.2018 έγγραφο Πανεπιστημίου
Κρήτης).
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: Α. την επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής
Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη
Θεραπεία» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής
Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(στο εξής Πρόγραμμα ή ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία:
από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (τ.Α΄ 114/04.08.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ΔΠΜΣ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες
συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, κλπ,
για την υλοποίηση των σκοπών του, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
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Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα
ειδικότερα θέματα του Προγράμματος ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η "Ογκολογία:
από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία". Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία
νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης
σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των
ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική
έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης
του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες
στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής
προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην
ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων. Οι
απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν
επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής,
ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε
τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές
εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.
Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται:
(α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των
δύο Ιδρυμάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος.
(β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των
Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.
(γ) Η διεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της
παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών
Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών
Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας,
Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών
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πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς
και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται
σε τρία ακαδημαϊκά (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε 90. Το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Κ ω δ ι - Μάθημα
κός

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ1

Μηχανισμοί ογκογένεσης

8

ΟΓΚ2

Ανίχνευση, Απεικόνιση και Διάγνωση (Παθολογοανατομική
και κυτταρολογική διάγνωση,
μοριακή ανίχνευση νεοπλασιών, μοριακοί Βιοδείκτες για
ανίχνευση νεοπλασιών)

8

ΟΓΚ3

Πρόγνωση του καρκίνου (Παθολογοανατομικοί κυτταρολογικοί και μοριακοί δείκτες) πρόγνωσης της εξέλιξης της νόσου)

5

ΟΓΚ4

Αρχές απεικόνισης, κριτήρια
ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία, radiomics, επεμβατική
ακτινολογία

4

ΟΓΚ5

Επιδημιολογία και στρατηγικές
πρόληψης του καρκίνου

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ6

Αρχές Συστηματικής θεραπείας, Ογκολογική Φαρμακολογία.
Κλινικές μελέτες.

6

ΟΓΚ7

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Εξατομικευμένη Ιατρική. Μοριακοί Βιοδείκτες για παρακολούθηση θεραπειών.

6

ΟΓΚ8

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

3

ΟΓΚ9

Χειρουργική Ογκολογία

5

ΟΓΚ10

Παρηγορική φροντίδα, φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου

2

ΟΓΚ11

Ψύχο-ογκολογία

2

Διατροφική προσέγγιση ασθενούς με νεοπλασία

2

Εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες σε ασθενείς με νεοπλασία

2

ΟΓΚ12
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ΟΓΚ13

Οικονομικά της υγείας/ογκολογικών φαρμάκων

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
90
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις της ΕΔΕπ και αναφορά στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος. Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται
η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
Η τελική Βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: κατά 70% από το
μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων
και κατά 30% από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών καθώς και μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές
άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή/και άλλων
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:
(α) αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
(β) οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης και του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
(γ) δομές φορέων για την υλοποίηση της Διπλωματικής
Εργασίας, σε θέματα εξειδίκευσης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας Προγράμματος
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη της παραγράφου
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Η λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από:
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α) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα
β) Πόρους από ερευνητικά προγράμματα
γ) Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών
δ) Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΚ και του ΕΙΕ
ε) Τέλη φοίτησης
Η διαχείριση των εσόδων του ΔΠΜΣ γίνεται από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατανέμονται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του
προγράμματος
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, από 15% για
το κάθε ίδρυμα.
Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά έτος
για την πενταετία από 2018-2019 έως και 2022-2023 και
έχει ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό σε €

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 2000€
λογισμικού

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 3000€
μεταπτυχιακούς φοιτητές

3

Δαπάνες αναλωσίμων

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό- 2000€
ντων του ΔΠΜΣ

5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 1500€
του ΔΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ- 6000€
σωπικού του ΠΚ και του ΕΙΕ ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
ΔΠΜΣ

7

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ- 1000€
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΔΠΜΣ,

8

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι- 1000€
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 12300€
υποστήριξης

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 5000€
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

4000€

37800€

Τεύχος Β’ 2587/03.07.2018
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Λειτουργικά έξοδα ΠΚ και ΕΙΕ (30%) 16200€
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών των ΠΜΣ που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.

ΣΥΝΟΛΟ
54000€
Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ μπορεί να προχωρήσει σε μείωση
των τελών φοίτησης (που μπορεί να πάρει τη μορφή
έκπτωσης για υφιστάμενους φοιτητές) είτε σε χορήγηση
περισσότερων υποτροφιών εφόσον υπάρξουν εισροές
από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Ειδική αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης.
Το Πρόγραμμα θα αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από
την καταβολή τελών φοίτησης για να παράσχει γραμματειακή υποστήριξη σε διδάσκοντες και φοιτητές στους
χώρους διδασκαλίας (ΕΙΕ και Παν. Κρήτης), να καλύψει
τα έξοδα μετακίνησης διδασκόντων από και προς την
Κρήτη προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατόν την εξ αποστάσεως διδασκαλεία, να προσφέρει τη
δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε ένα
τουλάχιστον επιστημονικό συνέδριο και μια επίσκεψη
εκπαιδευτικής φύσης σε φαρμακοβιομηχανία ή/και σε
πρότυπη θεραπευτική μονάδα, να λειτουργήσει τις ερευνητικές υποδομές τελευταίας τεχνολογίας που θα διαθέσει για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και τις υποδομές που θα διαθέσει για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Επίσης, θα καλυφθούν τα ερευνητικά
έξοδα (βιολογικά/χημικά αναλώσιμα, κλπ) για μεταπτυχιακές εργασίες οι οποίες θα εκπονούνται σε εργαστήρια
όπως και για έξοδα δημοσιεύσεων. Τέλος, η απασχόληση
του εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού του ΙΒΦΧΒ
του ΕΙΕ και των μελών ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής στο
ΔΠΜΣ, είναι επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών τους,
και η συμμετοχή τους σε αυτό προβλέπεται να αμείβεται
με μέρος των εσόδων από την καταβολή διδάκτρων.
Ύψος των τελών φοίτησης και συσχέτιση του με τις
πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές
Τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή ανέρχονται σε 3.000
ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Η ΕΔΕπ του
ΔΠΜΣ μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των τελών φοίτησης (που μπορεί να πάρει τη και τη μορφή έκπτωσης
για υφιστάμενους φοιτητές) είτε σε χορήγηση περισσότερων υποτροφιών εφόσον υπάρξουν εισροές από άλλες
πηγές χρηματοδότησης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στο ΕΙΕ και στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης θα έχουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές
τελευταίας τεχνολογίας (όπως π.χ. υποδομές φασματοσκοπίας μάζας, φασματοσκοπίας NMR, φασματοσκοπίας
EPR, κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ, συνεστιακής μικροσκοπίας και κυτταροδιαχωρισμού, σε εγκαταστάσεις
κυτταροκαλλιέργειας, στο εκτροφείο πειραματόζωων,
κ.α.). Επίσης θα τους παρασχεθεί δωρεάν μετακίνηση
σε παραγωγικές μονάδες ή/και σε μονάδες υγείας και θα
καλυφθεί το κόστος εγγραφής τους σε ένα συνέδριο και
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τυχόν άλλες εκδηλώσεις διάχυσης επιστημονικών αποτελεσμάτων σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών
τους. Προβλέπονται τρεις υποτροφίες των 1000 ευρώ
για τους τρεις φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις. Για
αυτούς τους φοιτητές η υποτροφία μπορεί να πάρει τη
μορφή ισόποσης απαλλαγής από τα δίδακτρα.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(ΕΙΕ) οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: "Ογκολογία:
από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία" (εφεξής το Πρόγραμμα ή ΔΠΜΣ). Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης θα έχει τη διοικητική ευθύνη του Προγράμματος
ενώ για λειτουργικά και οικονομικά θέματα αρμόδια θα
είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ) του ΔΠΜΣ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο:
• Να διευκρινίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την εισαγωγή
των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την περάτωση των
σπουδών τους.
• Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λπ. με απώτερο σκοπό
την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Το ΔΠΜΣ χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη
θεραπεία». Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Μ.Π.Σ. από το
Μεταπτυχιακό Φοιτητή, θα χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θερα-
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πεία», στο οποίο θα αναγράφονται τα συνεργαζόμενα
Ιδρύματα, το Τμήμα Ιατρικής και το Ινστιτούτο Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και θα υπογράφεται από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον πρόεδρο του
Τμήματος Ιατρικής, τον Πρόεδρο του ΕΙΕ, τον Διευθυντή
του ΙΒΦΧΒ, και το Γραμματέα του Τμήματος Ιατρικής και
θα υπάρχει η ένδειξη ότι πρόκειται για τίτλο που χορηγείται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας των
ανωτέρω Ιδρυμάτων.
Ο μέγιστος αριθμός των Μεταπτυχιακών φοιτητών
(ΜΦ) στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 ΜΦ
ανά διδάσκοντα.
Η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς τον μέγιστο
αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής
του πανεπιστημίου Κρήτης δεν υπερβαίνει το 3 προς 1.
(1039/365)
Η αναλογία του μεγίστου αριθμού ΜΦ προς τους διδάσκοντες του τμήματος Ιατρικής είναι περίπου 3 προς 1
(365/119).
Οι ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα
ΠΜΣ από τη Συνέλευση του τμήματος μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων θα λειτουργούν 2
τμήματα, ένα στο ΕΙΕ και ένα στο Τμήμα Ιατρικής με το
πρόγραμμα των μαθημάτων να διεξάγεται παράλληλα
(και μέσω Διαδικτύου αν δεν είναι εφικτή η παράλληλη
διεξαγωγή σε ποσοστό όμως που δεν θα υπερβαίνει
το 35% των μαθημάτων). Οι φοιτητές θα δηλώνουν το
τμήμα της προτίμησης τους κατά την αρχική τους αίτηση και θα έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τμήμα κατά την
διάρκεια των σπουδών τους όπως επίσης και να διαλέξουν εργαστήριο για τη Μεταπτυχιακή τους εργασίας
σε οποιοδήποτε από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα.
Άρθρο 2
Αντικείμενο -Σκοπός του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό
επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη
μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και
τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες
φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας
και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση
οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση
ογκολογικών σκευασμάτων.
Επιπλέον στόχοι του προτεινόμενου ΔΠΜΣ αποτελούν:
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
σε ακαδημαϊκά, κλινικά, ερευνητικά ή ιδιωτικά ιδρύματα.
- Η έκθεση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην διεθνή
επιστημονική και επενδυτική/βιομηχανική κοινότητα.
- Η αλληλεπίδραση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών με
τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αποκτήσουν κατάρτιση στην ανάπτυξη ογκολογικών φαρμάκων και στις

Τεύχος Β’ 2587/03.07.2018

πλατφόρμες αξιολόγησης αυτών, στον προσδιορισμό
νέων βιοδεικτών για την πρώιμη ανίχνευση και πρόγνωση διαφόρων τύπων νεοπλασιών του ανθρώπου καθώς
και στην ανάπτυξη γνώσεων για τις προσεγγίσεις με τις
οποίες θεμελιώδεις ανακαλύψεις, μπορούν να μεταφραστούν σε επιτυχημένες επενδύσεις, ενισχύοντας το
πνεύμα της επιχειρηματικότητας.
Οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΔΠΜΣ θα μπορούν
να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της έρευνας και της
θεραπείας στο πεδίο της Ογκολογίας, ακολουθώντας
ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (διδακτορικό) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές και κλινικές υποδομές στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα
μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες που να άπτονται του
χώρου της Ογκολογίας.
Άρθρο 3
Οργανωτική και Διοικητική Δομή
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του
ΔΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ) του ΔΠΜΣ
Η ΕΔΕπ αποτελείται από εννέα (9) μέλη: Τα 7 μέλη προέρχονται από τα δύο Ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αναλογία μελών Τμήματος Ιατρικής και ΙΒΦΧΒ
καθορίζεται σε 4:3, εναλλασσόμενη κάθε δύο (2) έτη.
Κατά την πρώτη εφαρμογή η Συνέλευση του τμήματος
Ιατρικής θα ορίσει στην ΕΔΕπ 4 μέλη ΔΕΠ και από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ θα οριστούν 3 Ερευνητές
από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας
και Βιοτεχνολογίας.
Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που
ασκεί η Συνέλευση ενός Τμήματος. Έχει την εποπτεία
των σπουδών και των διαδικασιών επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ), ορίζει τις επιτροπές επιλογής
των ΜΦ και καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
κριτηρίων επιλογής και επικυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Στο έργο της συμπεριλαμβάνεται
η συγκρότηση των επιτροπών εξετάσεων, ο ορισμός των
Συμβούλων Καθηγητών για κάθε ΜΦ, των Υπευθύνων
Καθηγητών των μαθημάτων, των Διδασκόντων Καθηγητών και κάνει την ανάθεση του διδακτικού έργου. Οι
αποφάσεις της ΕΔΕπ παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από
την κείμενη νομοθεσία η ΕΔΕπ αποφασίζει για κάθε άλλο
θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΔΕπ κοινοποιούνται στο Τμήμα Ιατρικής και στο ΕΙΕ έτσι ώστε τα δύο
Ιδρύματα να λαμβάνουν γνώση των δραστηριοτήτων
του ΔΠΜΣ
2. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εκλέγεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ), ανήκει στην βαθμίδα του
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και προέρχεται από
το Τμήμα που έχει την διοικητική στήριξη του Προγράμματος. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια
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όργανα των Ιδρυμάτων για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος και δεν
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες
θητείες.
Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή του ΔΠΜΣ τα
καθήκοντα του εκπληρώνονται από τον Αναπληρωτή
Διευθυντή του Προγράμματος. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται επίσης από την ΕΔΕπ με διετή θητεία που
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Ο Διευθυντής Σπουδών (και σε περίπτωση κωλύματος
ο Αναπληρωτής του) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
Εκτελεί χρέη Προέδρου της ΕΔΕπ και της ΣΕ και συγκαλεί
τα όργανα αυτά σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, β) εισηγείται
στην ΕΔΕπ για τα θέματα της αρμοδιότητας του για τα
οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΔΕπ και της
ΣΕ, δ) κατ’ εξουσιοδότηση της ΣΕ ή της ΕΔΕπ συγκροτεί
επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ε) έχει την ευθύνη για την καταγραφή των
πρακτικών, στ) μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΕπ έχει
την ευθύνη για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του
προγράμματος, ζ) κατά τη λήξη της θητείας του, έχει την
ευθύνη για τον αναλυτικό απολογισμό ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ είναι αρμόδια
για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας
του προγράμματος και κάνει την επεξεργασία του προγράμματος σπουδών. Η ΣΕ είναι πενταμελής και αποτελείται από:
• Τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ
• 2 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης και 2 Ερευνητές του ΕΙΕ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο
πλαίσιο του ΔΠΜΣ.
Τα μέλη της ΣΕ ορίζονται με απόφαση της ΕΔΕπ για
διετή θητεία. Για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της
ΣΕ ισχύουν τα εξής:
1. Η ΣΕ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή
Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα
ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη
ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της.
3. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του
ΔΠΜΣ λαμβάνονται από την ΕΔΕπ ύστερα από σχετικές
εισηγήσεις της ΣΕ.
5. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από
ένα μέλος της Γραμματείας του ΔΠΜΣ τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΣΕ.
6. Η ΣΕ εισηγείται στην ΕΔΕπ την ανάθεση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ σε μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές και επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 36 του
ν. 4485/2017.
7. Η ΣΕ ορίζει τους Επιβλέποντες Καθηγητές των Διπλωματικών Εργασιών και συγκροτεί τις τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των εργασιών αυτών για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.

28533

8. Η ΣΕ ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και
τα μέλη που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ για κάθε θέμα που
τους αφορά.
4. Η Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Η Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) των μεταπτυχιακών φοιτητών αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά
επιτυχίας.
Ορίζεται από την ΕΔΕπ και αποτελείται από το Διευθυντή Σπουδών του ΔΠΜΣ, τον Αναπληρωτή του, 3 μέλη
ΔΕΠ και 3 Ερευνητές του ΔΠΜΣ. Η Επιτροπή Επιλογής
είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες τουλάχιστον τα 5
μέλη της.
Άρθρο 4
Διδακτικό Προσωπικό
Τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων του ΔΠΜΣ προέρχεται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Ιατρικής και Ερευνητές του ΙΒΦΧΒ καθώς και
άλλους διδάσκοντες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
36 του ν. 4485/2017. Ένα μικρότερο ποσοστό διδασκόντων θα αποτελείται από επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
και θα προέρχονται από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά
Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις
παρ. 2 και 5 του ν. 4485/2017.
Ο Σύμβουλος Καθηγητής
Ο Σύμβουλος Καθηγητής ορίζεται από την ΕΔΕπ για
κάθε ΜΦ και παρακολουθεί την πορεία του πέραν της
γενικής επίβλεψης από την ΕΔΕπ. Ο ρόλος του είναι να
βοηθά τον φοιτητή στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών
και προσωπικών προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν.
Ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος
Ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος καθώς και ο Αναπληρωτής του ορίζονται από την ΕΔΕπ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του εκάστοτε μαθήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει
την ευθύνη για τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους
διδάσκοντες του μαθήματος καθώς και την παρουσία
τους, την ποιότητα των σημειώσεων και των βιβλίων, την
συμμετοχή των φοιτητών, την οργάνωση των διαλέξεων
και φροντιστηρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων
και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο του.
Αντικαθιστά τους διδάσκοντες σε περίπτωση απουσίας
τους. Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές μαζί με τα μέλη της ΕΔΕπ
συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτείνουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο Διδάσκων Καθηγητής
Οι Διδάσκοντες υποβοηθούν τους Υπεύθυνους Καθηγητές στο έργο τους. Πέρα των διδακτικών τους καθηκόντων αναλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες του ΔΠΜΣ
και εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν. Σε περίπτωση
απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα. Οι Διδάσκοντες έχουν τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
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• Παρέχουν τις σημειώσεις των μαθημάτων τους στην
γραμματεία
• Θέτουν θέματα εξετάσεων
• Συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων
• Διορθώνουν και βαθμολογούν τα γραπτά των εξετάσεων
• Καθορίζουν ώρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι
για επικοινωνία με τους ΜΦ.
Ο Επιβλέπων Καθηγητής Μεταπτυχιακής Εργασίας
Επιβλέπων καθηγητής Μεταπτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του ΔΠΜΣ
ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, ή ερευνητής
του ΙΒΦΧΒ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη
διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατοχή διδακτορικού
διπλώματος από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
Άρθρο 5
Εισακτέοι -Προϋποθέσεις και Κριτήρια επιλογής
φοιτητών - Διαδικασία επιλογής
Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ ορίζει Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) για
την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και αποφασίζει το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (που
γίνεται τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έναρξη των
μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης/πρόσκλησης προς
τους ενδιαφερομένους υποψηφίους. Στην πρόσκληση
προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από την
Ογκογένεση έως τη θεραπεία», η προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης των
υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που τους
αποστέλλει ή τους παραδίδει η Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ για την απόκτηση ΔΜΣ
που θα εγγράφονται κάθε χρόνο ορίζεται σε είκοσι πέντε
(25) κατ’ ανώτατο όριο.
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών
θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας,
Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών
πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς
και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό
προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής
εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕπ.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συνεκτιμώνται
για την επιλογή των υποψηφίων είναι:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.
Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται είναι:
Ο βαθμός του πτυχίου
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Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος
Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
Η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι
υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος
πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει το πτυχίο. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ.
4. Αναλυτική Βαθμολογία.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
(εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
• Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
• Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και
προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕπ
ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
10. Δύο συστατικές επιστολές.
Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την ΕΕ σε τρεις φάσεις:
Α΄ Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.
Β΄ Φάση:
Πραγματοποιείται η βαθμολόγηση των κριτηρίων των
υποψηφίων από την ΕΕ του ΔΠΜΣ, η οποία μπορεί να
προκρίνει όσους υποψηφίους θεωρεί κατάλληλους για
την επόμενη φάση αξιολόγησης.
Γ΄ Φάση:
Οι υποψήφιοι που προκρίθηκαν από τη Β φάση καλούνται σε συνέντευξη από την ΕΕ. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης
συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ.
Αναλυτικά:
Η Επιτροπή Επιλογής αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, βαθμολογεί τους υποψηφίους
με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα
κανονισμό και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων
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για τις συνεντεύξεις. Ακολουθεί η ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα και ορίζεται η ημερομηνία των προφορικών
συνεντεύξεων.
Μετά τις συνεντεύξεις, υπολογίζεται το σύνολο της
βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος
και η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει αξιολογικό πίνακα
όλων των υποψηφίων από τον οποίο προκύπτουν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Σε περίπτωση που
δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων με τον τελευταίο επιτυχόντα,
γίνονται επίσης δεκτοί. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί
ανακοινώνονται στους υποψηφίους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτιολογημένη ένσταση κατά
των πινάκων μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Επιλογής
και κρίνονται τελεσίδικα από την ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ η
οποία στη συνέχεια επικυρώνει τους τελικούς πίνακες
επιτυχόντων και επιλαχόντων και τους αποστέλλει στη
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν
στο ΔΠΜΣ εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών. Σε περίπτωση μη εγγραφής εντός της προθεσμίας, η Γραμματεία
ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιλαχόντων. Για την εύρυθμη
λειτουργία του προγράμματος, ο πίνακας επιλαχόντων
έχει ισχύ μέχρι και 2 εβδομάδες από την έναρξη των
μαθημάτων.
Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του
ΔΠΜΣ. Μετά το πέρας των εγγραφών, η Γραμματεία ενημερώνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το ΕΙΕ για τον τελικό πίνακα των εγγραφέντων φοιτητών.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Αναστολή φοίτησης - Μερική Φοίτηση
1. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση του ΔΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν
την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή
και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από
αιτιολογημένη πρόταση της ΣΕ ή αίτηση του φοιτητή
και έγκριση από τη ΕΔΕπ. Αν παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα χωρίς σημαντική πρόοδο για την εκπλήρωση
των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, ο ΜΦ διαγράφεται με
απόφαση της ΕΔΕπ.
2. Κάθε ΜΦ έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτηση του,
αναστολή της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της
εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Ο ΜΦ οφείλει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
προς το Πρόγραμμα μέχρι τη στιγμή που θα αιτηθεί την
αναστολή σπουδών. Η αναστολή σπουδών εγκρίνεται με
απόφαση της ΕΔΕπ και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης
διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων. Αναστολή
φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα
μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ που εκπληρώνουν τη
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στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα.
Ο ΜΦ που επανέρχεται μετά από αναστολή φοίτησης
θα συνεχίσει τις σπουδές του με βάσει τα ισχύοντα για
το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής του, εφόσον αυτό είναι
εφικτό. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας
δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
3. Ο συνολικός χρόνος για την απόκτηση του ΔΜΣ δεν
μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) εξάμηνα.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Μεταπτυχιακή
Εργασία - Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
Τα μαθήματα
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ διεξάγονται κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, όπως αυτά καθορίζονται από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το αναλυτικό περιεχόμενο των
μαθημάτων περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών που θα
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Για κάθε
μάθημα ορίζεται Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος που
είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής του ΕΙΕ. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία
μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με στόχο την εναρμόνιση και την επικαιροποίηση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος. Τα μαθήματα, τα σεμινάρια
και οι διαλέξεις διδάσκονται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να
γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με
άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής. Οι
εξετάσεις πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο: από
μία φορά στο τέλος κάθε εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο) και επαναληπτικές εξετάσεις κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΔΕπ μπορεί
να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο εξετάσεων.
Ο ενδεικτικός Πίνακας των μαθημάτων έχει ως εξής:
Κωδικός Μάθημα

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ1

Μηχανισμοί ογκογένεσης

8

ΟΓΚ2

Ανίχνευση, Απεικόνιση και Διάγνωση (Παθολογοανατομικήκαι κυτταρολογική διάγνωση,
μοριακή ανίχνευση νεοπλασιών, μοριακοί Βιοδείκτες για
ανίχνευση νεοπλασιών)

8

ΟΓΚ3

Πρόγνωση του καρκίνου (Παθολογοανατομικοί κυτταρολογικοί και μοριακοί δείκτες)
πρόγνωσης της εξέλιξης της
νόσου)

5

ΟΓΚ4

Αρχές απεικόνισης, κριτήρια
ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία, radiomics, επεμβατική
ακτινολογία.

4
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ΟΓΚ5

Επιδημιολογία και στρατηγικές
πρόληψης του καρκίνου

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ6

Αρχές Συστηματικής Θεραπείας, Ογκολογική Φαρμακολογία. Κλινικές μελέτες.

6

ΟΓΚ7

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Εξατομικευμένη Ιατρική. Μοριακοί Βιοδείκτες για παρακολούθηση θεραπειών.

6

ΟΓΚ8

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

3

ΟΓΚ9

Χειρουργική Ογκολογία

5

ΟΓΚ10

Παρηγορητική
φροντίδα,
φροντίδα ασθενούς τελικού
σταδίου

2

ΟΓΚ11

Ψύχο-ογκολογία

2

Διατροφική προσέγγιση ασθενούς με νεοπλασία

2

ΟΓΚ12

Εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες σε ασθενείς με νεοπλασία

2

ΟΓΚ13

Οικονομικά της υγείας/ογκολογικών φαρμάκων

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΓΚ14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
90
Αλλαγές στην ύλη των μαθημάτων, η ανακατανομή
των μαθημάτων στα εξάμηνα, η προσθήκη μαθημάτων
(υποχρεωτικών ή επιλογής) και άλλες ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα σπουδών πρέπει να έχουν ως στόχο τη διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό του προγράμματος
και μπορούν να επέλθουν ύστερα από εισήγηση των
διδασκόντων και έγκριση της ΕΔΕπ.
Πρωτότυπη Μεταπτυχιακή Εργασία
Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν πρωτότυπη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Ρ εξάμηνο
σπουδών. Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ (μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών τα οποία επικυρώνει
και κοινοποιεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η ΕΔΕπ.
Ακολουθεί η υποβολή ειδικού εντύπου από τους φοιτητές στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους (1η, 2η
κ.λπ.). Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των φοιτητών
και τον αριθμό μεταπτυχιακών εργασιών που προτείνονται από κάθε διδάσκοντα, πραγματοποιείται η τελική
κατανομή των θεμάτων και ο ορισμός επιβλεπόντων
από την ΣΕ τα οποία επικυρώνει η ΕΔΕπ. Η συγγραφή της
μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα αν ο ΜΦ το επιθυμεί ή αν συμμετέχει
αλλοδαπός στην επίβλεψη ή στην εξέταση της εργασίας.
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Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που
κρίνεται τεκμηριωμένα και εγκρίνεται από την ΕΔΕπ ότι
ισοδυναμεί με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως π.χ. η συγγραφή μιας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης για ένα συγκεκριμένο θέμα που να οδηγεί
σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό υπό
την καθοδήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή.
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε στο
Ερευνητικό Ίδρυμα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ είτε σε
συνεργαζόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα. Την ευθύνη για την επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο φέρει
το μέλος ΔΕΠ που έχει προτείνει το αντίστοιχο θέμα. Η
επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Ερευνητικό Ίδρυμα πραγματοποιείται από τον
Ερευνητή που έχει προτείνει το αντίστοιχο θέμα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο ακαδημαϊκών
εξαμήνων από την ανάθεση του θέματος στον φοιτητή.
Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της
ΕΔΕπ, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. Η μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζεται ενώπιον Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζεται από την ΣΕ για κάθε
μεταπτυχιακή εργασία και στην οποία περιλαμβάνεται ο
Επιβλέποντας. Η παραπάνω επιτροπή καθορίζει τον τελικό βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Οι εγκεκριμένες εργασίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του ΔΠΜΣ.
Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να
συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) συνολικά Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ - ECTS), εκ των οποίων τριάντα
(30) ΠΜ από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών,
τριάντα (30) ΠΜ από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου
σπουδών και τριάντα (30) ΠΜ από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο Σπουδών.
Η βαθμολογία των ΜΦ στα μαθήματα δεν μπορεί να
είναι κάτω από 6,0 (με άριστα το 10,0).
Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: κατά 70% από το
μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων (σταθμισμένος μέσος όρος με βάση τις πιστωτικές μονάδες) και κατά
30% από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης
Για την εύρυθμη λειτουργία των δύο τμημάτων του
ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη
φοίτησης ορίζονται σε 3000€ και η ΕΔΕπ μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των τελών φοίτησης (που μπορεί να
πάρει τη μορφή έκπτωσης για υφιστάμενους φοιτητές)
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είτε σε χορήγηση περισσότερων υποτροφιών εφόσον
υπάρξουν εισροές από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το
ΔΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δόσεις και περιόδους που ορίζει
η ΕΔΕπ και ανακοινώνει κατά την περίοδο των εγγραφών
στο ΔΠΜΣ, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί
από το φορέα διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σε κάθε περίπτωση οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα τέλη, ούτε καταβάλλονται εκ νέου.
Η παράλειψη καταβολής των τελών φοίτησης οδηγεί σε
αποκλεισμό από τις εξετάσεις του εξαμήνου.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΜΦ
Υποτροφίες
Το ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από τη Βασική Έρευνα έως τη
Θεραπεία» προβλέπεται να παρέχει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών αριστείας σύμφωνα με απόφαση της
ΕΔΕπ του Προγράμματος. Οι υποτροφίες θα δίνονται
με βάση τις επιδόσεις των ΜΦ στα μαθήματα του ΔΠΜΣ
και μπορούν να πάρουν την μορφή μείωσης των τελών
φοίτησης κατά 1/3.
Υποχρεωτική παρακολούθηση
Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις άλλες δραστηριότητες που
προβλέπονται για κάθε μάθημα. Απουσίες πέραν του
20% των διαλέξεων οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό
από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και ο ΜΦ
υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις ενός
μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΔΠΜΣ, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις καθώς
και η μη έγκυρη παράδοση των εργασιών σε μάθημα.
Επανεξέταση σε μάθημα
Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης του ΜΦ στις
εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού
κωλύματος το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση
δικαιολογητικών κρίνονται από την ΕΔΕπ, η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Κάθε Μ.Φ. μπορεί να εξεταστεί σε κάθε
μάθημα το πολύ έως δύο φορές. Εάν απορριφθεί και τη
δεύτερη φορά, ο ΜΦ εξετάζεται, ύστερα από αίτηση
του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ και Ερευνητών
του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και
ορίζονται από την ΕΔΕπ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση νέας
αποτυχίας παραπέμπεται στην ΕΔΕπ η οποία αφού εξετάσει τη γενική επίδοση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή,
μπορεί να προβεί στη διαγραφή του από το ΔΠΜΣ. Περιπτώσεις φοιτητών που αποτυγχάνουν σε περισσότερα
από δύο μαθήματα σε κάθε εξάμηνο εξετάζονται από
την ΕΔΕπ με το ενδεχόμενο διαγραφής από το ΔΠΜΣ.
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Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον Κανονισμό Σπουδών του του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από την
Ογκογένεση έως τη Θεραπεία». Ακόμη υποχρεούνται να
αξιολογήσουν τους διδάσκοντες τους μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Οι ΜΦ, μετά την ολοκλήρωση
του μαθήματος παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος,
που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον
τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του και αξιολόγηση του
με δεδομένη κλίμακα. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν
συνταχθεί από επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης που
έχει ορίσει η ΕΔΕπ και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους παραδίδεται στους διδάσκοντες με σκοπό την
βελτίωσή τους.
Προσβασιμότητα σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή αναπηρία
Το Πρόγραμμα διασφαλίζει την προσβασιμότητα των
ΜΦ με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία.
Άρθρο 10
Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ
Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες
καθηγητές
Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές παραδίδουν
έκθεση με τις παρατηρήσεις τους ανά διδασκόμενο μάθημα και αντικείμενο μετά τη λήξη κάθε έτους λειτουργίας του ΔΠΜΣ, καθώς και προτάσεις βελτίωσης του
προγράμματος.
Β. Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Οι ΜΦ μετά την λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του
ΔΠΜΣ, παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, που
αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο
διδασκαλίας και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του, και την αξιολόγηση του
με δεδομένη κλίμακα.
Γ. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της
αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας
του ΔΠΜΣ
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Ιατρικής και στο ΕΙΕ και θα
γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές από την
ΕΔΕπ για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Γ. Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ από εξωτερικούς αξιολογητές
Κάθε πέντε (5) έτη θα ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Το ΔΠΜΣ με
απόφαση της ΕΔΕπ μπορεί να προχωρήσει και σε δικές
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του διαδικασίες εσωτερικής ή/και εξωτερικής αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στην έκθεση
σκοπιμότητας κατά την ίδρυσή του.
Άρθρο 11
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΔΠΜΣ
«Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» θα
οργανώνει εφόσον είναι οικονομικά εφικτό σε ετήσια
βάση, συνέδρια και ημερίδες καθώς και παρουσιάσεις
από διακεκριμένους επιστήμονες.
Άρθρο 12
Διάφορα
Γραμματειακή υποστήριξη
Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του, που
λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό είναι υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως
καθήκον:
i. Την προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής των νέων
Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
ii. Τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών
δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ΔΠΜΣ
iii. Τη γραμματειακή υποστήριξη της ΕΔΕπ και της ΣΕ
iv. Οτιδήποτε άλλο ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕπ
Περιορισμοί
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Τεύχος Β’ 2587/03.07.2018

Κατάλογος με συντομογραφίες.
ECTS

European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)

(Α)ΤΕΙ

(Ανώτατα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΔΕπ

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

ΕΕ

Επιτροπή Επιλογής

ΕΙΕ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΙΒΦΧΒ

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

ΜΦ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών /
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ογκολογία: από την Ογκογένεση
έως τη Θεραπεία»

ΣΕ
Συντονιστική Επιτροπή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 13 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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