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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Άρθρο 1 
Γενικά 

 
Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και 
λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το 
αυτοχρηματοδοτούμενο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
10028/22-07-2016 (ΦΕΚ 2527/τ. Β’/17-08-2016) και τις διατάξεις του νόμου 
3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’/16-08-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σκοπός  του  Προγράμματος  είναι  η  δημιουργία  στελεχών  µε  υψηλό  επίπεδο  
κατάρτισης   ικανών  να ακολουθήσουν   σταδιοδρομία    σε   νοσοκομεία,    ιατρικά    
κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν 
συσκευές στους τοµείς των επιστηµών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήµια και 
Ερευνητικά Kέντρα ως επιστηµονικό – τεχνικό και ερευνητικό  προσωπικό. 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
στην «Οπτική και Όραση» μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων 
από τα οποία 3 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 στην εκπόνηση 
μεταπτυχιακής εργασίας ή στην υλοποίηση πρακτικής άσκησης. Το Πρόγραμμα 
είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα 
του Προγράμματος είναι η Aγγλική. 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας  ρυθµίζει τα θέµατα λειτουργίας του  Προγράµµατος.  
Θέµατα και λεπτοµέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα  κανονισµό,  
ρυθµίζονται  µε  αποφάσεις  της Ειδικής ∆ιατµηµατικής  Επιτροπής  (Ε.∆.Ε.)  του  
Προγράµµατος και από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου  Κρήτης, ο οποίος  και υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. 
 
 

Άρθρο 2 
   Όργανα του Προγράµµατος 

Το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Προγράµµατος είναι η Ειδική 
∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε.) µε αρµοδιότητες αντίστοιχες εκείνων της Γενικής 
Συνέλευσης µε Ειδική Σύνθεση των Τµηµάτων όπως ορίζει ο νόµος 
3685/16.07.2008. 
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Ο συντονισµός και η επιστηµονική  εποπτεία του Προγράμματος ασκείται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 
 
Η σύνθεση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) καθώς και ο τρόπος της 
εκλογής του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σπουδών του 
Προγράμματος, καθορίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας το οποίο 
και θέτει το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στα συμμετέχοντα τμήματα. 
Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από 3 τακτικά μέλη, τα οποία ορίζονται 
από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των αντίστοιχων τµηµάτων µε 
θητεία 2 ετών. Η Συντονιστική Επιτροπή  είναι αρµόδια για την παρακολούθηση 
και το συντονισµό της   λειτουργίας του Προγράµµατος. 
 
Ο ∆ιευθυντής Σπουδών (∆.Σ.) είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
Προγράμματος ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, σύµφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας  
που έχει υπογραφεί ανάµεσα στα τµήµατα. Σε περίπτωση κωλύµατος τον 
αντικαθιστά ο Αναπληρωτής  του, ο οποίος επιλέγεται  επίσης  σύµφωνα  µε  τα  
προβλεπόμενα  από το  Ειδικό  Πρωτόκολλο  Συνεργασίας.   
 

Ο ∆.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
1.  Συγκαλεί την Ε.∆.Ε. και την Σ.Ε. και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή τους, 
προεδρεύει δε των εργασιών τους. 
2.  Εισηγείται στην Ε.∆.Ε. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της για τα οποία δεν 
απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο. 
3.  Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Ε.∆.Ε. και της Σ.Ε. 

  4. Με εξουσιοδότηση της Ε.Δ.Ε. ή της Σ.Ε., συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη 
διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων. 
5.  Εποπτεύει συνολικά την υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.∆.Ε. 
 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις για τη Συµµετοχή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

στις ∆ιαδικασίες Επιλογής του Προγράµµατος 
 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών, Επιστημών 
Μηχανικού ή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών 
αντικειμένων. 
 

Άρθρο 4 
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 

 
Η επιλογή των φοιτητών βασίζεται σε συνεκτίµηση των ακολούθων στοιχείων: 
 
1.  Τίτλοι σπουδών/βαθµός πτυχίου 
2. Αναλυτική βαθµολογία σπουδών, γενικοί βαθµοί, ο βαθµός στα συναφή µε το 
Πρόγραμμα µαθήµατα 
3.  ∆ύο (2) συστατικές ε̟πιστολές 
4.  Γραπτή έκθεση ενδιαφερόντων (Motivation Letter) 
5.  Προσωπική συνέντευξη 
6.  Επιστηµονικές εργασίες εάν υπάρχουν ή προηγούµενη εµπειρία 
7.  Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
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Η επιλογή πραγµατοποιείται από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.) η οποία 
ορίζεται από την Ε.∆.Ε. και συγκροτείται από 1 µέλος από κάθε Τµήµα µε τον 
αναπληρωτή του. 
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στον 
αριθμό των 15 Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ανά έτος.  Δύναται να γίνει μικρή 
αυξομείωση του αριθμού των ΜΦ μετά από έγκριση της ΕΔΕ,  κατόπιν εισήγησης της 
Συντονιστικής Επιτροπής. 

‘Αρθρο 5 
Σύµβουλος Καθηγητής 

 
Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Ε∆Ε του Προγράμματος, µετά 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένας σύµβουλος - καθηγητής µέσα 
από το σύνολο των διδασκόντων στο Πρόγραµµα. Ο σύµβουλος καθηγητής 
παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, συµβουλεύει το φοιτητή σε ακαδηµαϊκά, 
οργανωτικά ή διοικητικά θέµατα και εισηγείται σε ζητήµατα που αφορούν στο 
συγκεκριµένο φοιτητή. Ο ορισµός του συµβούλου–καθηγητή γίνεται µετά την 
εγγραφή του φοιτητή στο Πρόγραμμα. 
 

Άρθρο 6 
Έναρξη και ∆ιάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Το Α’ εξάµηνο σπουδών αρχίζει κατά κανόνα τον Οκτώβριο. Η ακριβής 
ηµεροµηνία αποφασίζεται από τη Σ.Ε. του Προγράµµατος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εγγραφής στο Πρόγραμμα είναι η προσκόµιση αναλυτικής 
βαθµολογίας, πτυχίου ή βεβαίωσης εκπλήρωσης των προϋποθέσεων απόκτησης 
πτυχίου του Μ.Φ. από τη Γραµµατεία του Τµήµατος που προέρχεται ο Μ.Φ. καθώς 
και η καταβολή της πρώτης εκ των δύο δόσεων των διδάκτρων. 
 
Οι εγγραφές για τα επόµενα εξάµηνα σπουδών γίνονται µετά το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, µέσα σε τακτική 
προθεσµία, κάθε Μ.Φ. εγγράφεται στο επόµενο εξάµηνο και δηλώνει τα µαθήµατα 
που πρόκειται να παρακολουθήσει. Ειδικά για την εγγραφή στο τρίτο εξάμηνο, 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή της δεύτερης εκ των δύο δόσεων των 
διδάκτρων. 
 
Η χρονική διάρκεια σπουδών του Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε ., 
δενµπορεί να υπερβαίνει τα 4 εξάµηνα σπουδών. Κατόπιν αιτήσεως του Μ.Φ. και 
µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Προγράμματος, µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου σπουδών για 6 µήνες 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 1 έτος. Σε καµία περίπτωση ο συνολικός χρόνος 
φοίτησης δεν µπορεί να υπερβεί τα 6 εξάµηνα σπουδών. 
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Σε ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις η Σ.Ε. του Προγράμματος µπορεί να χορηγεί 
άδεια προσωρινής διακοπής των σπουδών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (̟π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια κ.λ.π.), είναι 
δυνατόν µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του Μ.Φ. και σχετική απόφαση της Σ.Ε., 
να µην προσµετράται τµήµα του χρόνου σπουδών στα παραπάνω αναφερόµενα 
χρονικά όρια. 

 
Άρθρο 7 

Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) 
 
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα, τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα από την κατηγορία των 
κατ’επιλογήν της οµάδας ΕΑ και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον (20) 
πιστωτικές µονάδες (ECTS)  από τα µαθήµατα κατ’επιλογήν της οµάδας ΕΒ. 
 
Με απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής (Ε.∆.Ε.) µπορεί να επέλθει 
τροποποίηση στο πρόγραµµα µαθηµάτων, καθώς και ανακατανοµή µεταξύ των 
εξαµήνων στα οποία δίδεται το µάθηµα. 
 
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και 
του απονέµεται Μ.∆.Ε., εφ’όσον: 
 

1. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούµενα µαθήµατα.  Ο Μ.Φ. δεν µπορεί να έχει 
βαθµό επιτυχίας µικρότερο ή ίσο του 6 σε περισσότερα από 3 µαθήµατα. 

2. Έχει εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία είτε έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση 

3. Ο ελάχιστος αριθµός των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που έχει αποκοµίσει 
να είναι 120. 

4. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα και από τα τρία εξάµηνα σπουδών. 
 

Άρθρο 8 
Προσφερόµενα Μαθήµατα 

 
Τα µαθήµατα έχουν τη µορφή διαλέξεων ή σεµιναρίων και περιλαµβάνουν 
ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. ∆ιακρίνονται  σε υποχρεωτικά  
µαθήµατα και µαθήµατα  κατ’επιλογήν. 
 
Τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι τα ακόλουθα, µε τη δυνατότητα 
προσθηκών ή τροποποιήσεων που υπαγορεύονται από τις ανάγκες του 
Προγράμματος και αποφασίζονται από την Ε. ∆.Ε. µετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
 
Υποχρεωτικά µαθήµατα - Α’εξάµηνο 

- Εισαγωγή στις Επιστήµες της Όρασης 
- Στοιχεία Μαθηµατικής Προσοµοίωσης 
- Θεμέλια της Σύγχρονης Οπτικής 

 

Υποχρεωτικά µαθήµατα - Β’εξάµηνο 
- Φυσιολογική Οπτική και Εφαρµογές 
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Μαθήµατα κατ’επιλογήν (οµάδα EΑ) - Β’ εξάµηνο 

- Κυματική Οπτική και Οπτική  Μετρολογία  
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά 
- Βιοστατιστική 
- Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους και Επεξεργασία Εικόνας 

 
Μαθήµατα κατ’επιλογήν (οµάδα EB) - Γ’εξάµηνο 

- Οφθαλµολογικά Όργανα στη ∆ιάγνωση και την Έρευνα 
- Ερευνητική Μεθοδολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήµες 

 
Σε κάθε µάθηµα από τα παραπάνω αποδίδονται 10 πιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) 
 
Μαθήµατα κατ’επιλογήν (οµάδα EB) - Γ’εξάµηνο 

- Μελέτη και Παρουσίαση Δηµοσιεύσεων Ανασκόπησης 
- Προηγμένη Απεικόνιση  
- Σύγχρονες Τεχνικές Έρευνας σε Φακούς Επαφής 

Σε κάθε µάθηµα από τα παραπάνω αποδίδονται 5 πιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) 
 
Οι Φοιτητές µπορούν να παίρνουν επίσης 2 Μαθήµατα από τα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών 
καθώς και της Σχολής Επιστηµών Υγείας τα οποία θα προέρχονται από κατάλογο 
που θα έχει εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος για 
τον οποίο θα ενηµερώνονται πριν την έναρξη του γ’ χειµερινού εξαµήνου. Τα 
µαθήµατα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία ΕΒ. 
 
Σηµείωση: 
1. Τα κατ’επιλογήν µαθήµατατης οµάδας ΕΒ’ και µόνον, µπορούν να 

αντικατασταθούν: µε προχωρηµένα προπτυχιακά µαθήµατα, τα οποία θα 
προέρχονται από κατάλογο που θα έχει εγκριθεί από τη Σ.Ε. του Προγράμματος, 
εφ’όσον γίνει πρόσθετη εργασία από διδάσκοντες και φοιτητές, η οποία θα τα 
καταστήσει ισοδύναµα με µεταπτυχιακά. 

2. Ο µέγιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων (E.C.T.S.) ανά εξάµηνο που αντιστοιχεί 
σε µαθήµατα στα οποία εγγράφονται οι φοιτητές, να είναι 40 E.C.T.S. 

 
Άρθρο 9 

Πρόγραµµα και Βαθµολογία Μαθηµάτων 
 

Το περιεχόµενο, η ακριβής διάρκεια των µαθηµάτων και η κατανοµή των 
πιστωτικών µονάδων, καθορίζονται κάθε χρόνο από την Ε.∆.Ε. µετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. Μεταπτυχιακό µάθηµα που ισούται µε 10 E.C.T.S., περιλαµβάνει περίπου 
50 διδακτικέςώρες. 
 
Όλες οι υποχρεώσεις των µαθηµάτων, όπως εκτέλεση εργασιών και ασκήσεων, 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου, και 
µέχρι τη λήξη των εξετάσεων. 
 
Οι βαθμοί επιτυχίας των Μ.Φ. στα µεταπτυχιακά µαθήµατα ανακοινώνονται 
το αργότερο εντός 10 ηµερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.   
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Οτρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Η τελική εξέταση στο 
µάθηµα µπορεί να δοθεί µία µόνο φορά, αµέσως µετά τη λήξη του εξαµήνου. 
Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Φοιτητής που αποτυγχάνει σε υποχρεωτικό 
µάθημα, οφείλει να επαναλάβει την παρακολούθηση του ίδιου µαθήματος στο 
αντίστοιχο εξάμηνο του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. Το ίδιο ισχύει και για τα 
κατ’επιλογήν µαθήµατα εφόσον ο φοιτητής αποφασίσει να παρακολουθήσει ξανά 
το ίδιο µάθηµα. 
 
Η κλίµακα βαθµολόγησης είναι από το ένα (1) έως το δέκα (10) και θεωρείται ότι o 
φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς εάν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 
πέντε (5). 
 
Φοιτητές οι οποίοι επανεγγράφονται στο Πρόγραµµα µετά από προηγούµενη 
διαγραφή τους, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν ξανά στο 
σύνολο των µαθηµάτων του Προγράµµατος, όπως αυτά προβλέπονται από τον 
Κανονισµό Σπουδών. 

 

Άρθρο 10 
Η Μεταπτυχιακή Εργασία 

 
Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει στα µέσα του Β’ εξαµήνου και 
υποβάλλεται σχέδιο ερευνητικού πρωτοκόλλου στις αρχές του Γ ’ εξαµήνου. Στο ∆’ 
εξάµηνο συνεχίζεται η εκπόνηση και  η   ολοκλήρωσή της.  
 
Η µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να συνίσταται σε: 
 

• Πρωτότυπη ερευνητική εργασία 
• Λεπτοµερή απόδειξη ή επέκταση γνωστών συµπερασµάτων, η οποία 

δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία 
• Έκθεση ενός θέµατος, µε τρόπο που να αποδεικνύει καλή γνώση και 

σε βάθος κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
 
Η µεταπτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός 
επιβλέποντος Καθηγητή  ή  Διδάσκοντος  του  Προγράμματος.  Ο  επιβλέπων  
ορίζεται  από  την  Ε.∆.Ε.  του Προγράµµατος µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και µετά 
από γραπτή αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. 
 
Για την ανάθεση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να 
προκύπτει από τα μαθήματα που έχει περάσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής, η 
δυνατότητα εκπόνησης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της εργασίας. 
 
Η µεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται από την εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και τοn εσωτερικό κανονισµό του Προγράµµατος. 
 
Ανάτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να δίνονται στα μέλη της επιτροπής 
τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την παρουσίαση.  

 
Στη µεταπτυχιακή εργασία αποδίδονται 10 πιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) µε την 
υποβολή του σχεδίου ερευνητικού πρωτοκόλλου στο Γ’ εξάµηνο και 30 πιστωτικές 
µονάδες (E.C.T.S.) µε την ολοκλήρωσή της. Σύνολο 40  πιστωτικές µονάδες 
(E.C.T.S.). 
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Άρθρο 11 

     Πρακτική Άσκηση 
 
Η πρακτική άσκηση δύναται να αντικαταστήσει τη συγγραφή της µεταπτυχιακής 
εργασίας στο ∆’ εξάµηνο σπουδών του Προγράµµατος. Η πρακτική άσκηση 
πραγµατοποιείται σε συνεργαζόµενους φορείς µε το Πρόγραµµα, το Τµήµα 
Ιατρικής και τα συνεργαζόµενα Τµήµατα του Προγράµµατος. Τέτοιοι φορείς 
µπορεί να είναι αναγνωρισµένα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις κ.ά.. 
 
Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η επαφή των φοιτητών µε εργασιακά 
περιβάλλοντα στα πεδία της Οπτικής και Όρασης. 
 
Η ανάληψη ευθύνης για την τέλεση συγκεκριµένων εργασιών και η συνεργασία µε 
επαγγελµατίες του χώρου , θα δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία να 
αποκοµίσουν ίδια εµπειρία των συνθηκών εργασίας, των απαιτήσεων, των 
προκλήσεων και ευκαιριών εντός των επαγγελµατικών χώρων που εµπίπτουν στο 
αντικείµενο των σπουδών τους. 
 
Η διαδικασία της ανάθεσης της πρακτικής άσκησης ξεκινάει στα µέσα του Β’ 
εξαµήνου και το σχέδιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης υποβάλλεται στις 
αρχές του Γ’ εξαµήνου. Στο ∆’ εξάµηνο ολοκληρώνεται η διεξαγωγή της. 
 
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν 
φάκελο εργασιών, το περιεχόµενο του οποίου θα ορίζεται από τον εσωτερικό 
κανονισµό του Προγράµµατος. 
 

Στην πρακτική άσκηση αποδίδονται  10 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) για την 
προετοιμασία και την υποβολή του σχεδίου υλοποίησης στο Γ’ εξάμηνο και 30 
πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) για την ολοκλήρωσή της. Σύνολο 40 πιστωτικές 
μονάδες (E.C.T.S.). 

Άρθρο 12 
   Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 

Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγµατοποιείται ανά εξάµηνο 
σπουδών. Μετά το πέρας του 1ου εξαµήνου ο Μ.Φ. πρέπει να έχει αξιολογηθεί 
επιτυχώς σε τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα και µετά το πέρας του 2ου εξαµήνου να 
έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) µαθήµατα από τα οποία 
τουλάχιστον δύο (2) του 2ου εξαµήνου σπουδών. 
 
Στο τέλος του 3ου εξαµήνου o Μ.Φ. θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα 
τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Προγράµµατος και σε τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα 
του 3ου εξαµήνου. 
 
Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οπότε τίθεται 
θέµα διαγραφής, η τελική αξιολόγηση και απόφαση, λαµβάνεται από την Ε.∆.Ε, η 
οποία και έχει την αρµοδιότητα για την αξιολόγηση των Μ.Φ. µετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. 
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Άρθρο 13 
Είδος και Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

 
Το είδος και ο τύπος του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζονται ως 
εξής:   
O τίτλος θα απονέμεται από το συντονίζον τμήμα που είναι το Τμήμα Ιατρικής 
και θα αναγράφονται και τα 2 συμμετέχοντα Τμήματα Μαθηματικών & 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  Θα αναφέρεται δε ως «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης» στην επιστημονική περιοχή της «Οπτικής και Όρασης». Βαθμός δεν 
θα αναγράφεται.  
 
Τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης θα υπογράφουν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.), καθώς και η Γραμματέας του Τμήματος Ιατρικής.  
 

Άρθρο 14 
Παράρτημα Διπλώματος 

 
Στους απόφοιτους παρέχεται παράρτημα διπλώματος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τον τύπο του διπλώματος που καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. 

 
Άρθρο 15 

Δίδακτρα-Υποτροφίες 
 

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 4.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών μελών της 
Ε.Ε.) και στα 8.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.). 

Καταβολή Διδάκτρων 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις: η πρώτη κατά την εγγραφή στο 
1ο εξάμηνο σπουδών και η δεύτερη κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο σπουδών σε 
τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το φορέα διαχείρισης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Σε κάθε  περίπτωση οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα 
δίδακτρα. Το ύψος των διδάκτρων δύναται να μεταβληθεί μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του Διευθυντή του Προγράμματος και απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
 

Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής (ολικής ή μερικής) στην καταβολή των 
διδάκτρων. Το ποσοστό της απαλλαγής, ο αριθμός των δικαιούχων και τα κριτήρια 
επιλογής τους θα αποφασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους από την Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Απαλλαγή Διδάκτρων - Υποτροφίες 
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Το Πρόγραμμα θα χορηγεί 1 ή 2 υποτροφίες ανά έτος με τη μορφή απαλλαγής 
διδάκτρων ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών. 
Για το 1ο έτος η επιλογή θα γίνεται με βάση τον πίνακα κατάταξης των 
επιλεγέντων φοιτητών. 
Για το 2ο έτος η επιλογή  θα γίνεται με βάση την επίδοση των φοιτητών στο 1ο 
έτος σπουδών τους.  
Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος 
Ιατρικής και άλλων Φορέων. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει 
υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το 
Πρόγραμμα. 
 

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις Φοιτητών 

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι 
υποχρεωμένοι:   
 - Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος 
προγράμματος σπουδών υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.                                                                                 
 - Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Προγράμματος, 
καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 
- Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. 
του Προγράμματος.  
 
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι Μ.Φ. υποχρεούνται να επικουρούν τους 
διδάσκοντες από τα συμμετέχοντα Τμήματα στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών 
τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις).  Η φύση του έργου 
που παρέχουν καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε.  Η 
αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης 
υπογεγραμμένης από τον Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος.  
 
 

Άρθρο 17  
Διάφορα 

 

Μεταπτυχιακές εργασίες, δημοσιεύσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια του 
Προγράμματος, οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες δημοσίευσης έρευνας 
και δεοντολογίας όπως αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Δημοσίευση Ερευνητικών Εργασιών - Δεοντολογία 

Συγγραφείς μιας ερευνητικής εργασίας, σύμφωνα και με τους κανόνες της 
διεθνούς επιστημονικής δεοντολογίας,  πρέπει να είναι μόνο οι ερευνητές οι 
οποίοι έχουν συμμετάσχει ενεργώς σε αυτήν. Ενεργώς συμμετέχοντες 
θεωρούνται αυτοί που σχεδιάζουν την μελέτη, συλλέγουν, αναλύουν και 
εκτιμούν τα δεδομένα, παρέχουν αδημοσίευτο υλικό που είναι απολύτως 
απαραίτητο για τη διενέργεια της έρευνας, καθώς και αυτοί που την γράφουν.
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Όλοι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται 
στην συγκεκριμένη δημοσίευση. Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να μελετήσουν το 
τελικό κείμενο πριν υποβληθεί για δημοσίευση, καθώς επίσης να μελετήσουν 
με λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η εργασία. Ο πρώτος 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για να φροντίσει όπως όλοι οι άλλοι συγγραφείς 
πάρουν ένα αντίγραφο της εργασίας για να συγκατατεθούν ενυπογράφως 
πριν αυτό υποβληθεί. Όλοι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν συμβάλλει σε 
συγκεκριμένη εργασία με ερευνητικά δεδομένα, πρέπει να διατηρούν στην 
κατοχή τους τα δεδομένα αυτά τουλάχιστον για 5 χρόνια. Θα πρέπει να 
υπάρχει βιβλίο εργαστηρίου, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται 
λεπτομερώς η πραγμάτωση των πειραμάτων.  

Για την τήρηση όλων των παραπάνω υπεύθυνοι είναι ο επιβλέπων Διδάσκων 
και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.  

Το Πρόγραμμα λειτουργεί με την βεβαιότητα ότι τα υψηλότερα ηθικά 
πρότυπα εφαρμόζονται κατά την επιστημονική έρευνα. Το πρόγραμμα 
προάγει την γένεση γνώσης μέσω πρωτότυπης έρευνας ενώ εκ παραλλήλου 
προάγει και προστατεύει την Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αναγνωρίζεται ότι η 
πιθανότητα παραπτώματος (misconduct) στην έρευνα είναι μια πάρα πολύ 
σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές 
αλλά και την καριέρα όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα 
και στην Ακαδημία.  

Παράπτωμα στην έρευνα υφίσταται όταν τα ερευνητικά δεδομένα είτε είναι 
πλαστά είτε έχουν αντιγραφεί από άλλους ή γίνεται εσκεμμένα μη σωστή 
επεξεργασία των δεδομένων με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην 
αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα.  

Όλοι οι Διδάσκοντες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έχουν την 
υποχρέωση να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο 
κάνουν την έρευνα τους. 

Θα πρέπει όλοι οι ερευνητές να δημοσιεύσουν πρωτότυπες εργασίες σε 
περιοδικά που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Θα πρέπει να παρουσιάζουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ θα πρέπει να 
δέχονται τυχόν κριτικά σχόλια από τους συναδέλφους τους. Η εντιμότητα με 
την οποία γίνεται η εργασία είναι μέγιστης σημασίας για την ποιότητα της. Η 
αντιμετώπιση περιστασιακού παραπτώματος στην έρευνα θα γίνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρών κανονισμό 
και από τον αντίστοιχο κανονισμό του Τμήματος Ιατρικής σχετικά με το 
πρόβλημα αυτό. 
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Προβλέπεται τακτική εφαρμογή εσωτερικής αξιολόγησης από τους 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος και, εφόσον διατίθενται οι 
πόροι, εξωτερικής αξιολόγησης.  

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων 
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