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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ 

 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
1. Γενικά 

 
Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών, και Ε̟ιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Ε̟ιστηµών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης λειτουργούν α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 
2014−2015 αναµορφωµένο το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (∆ΠΜΣ) 
µε τίτλο «Ο̟τική και Όραση» σύµφωνα µε τις διατάξεις της α̟όφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α). 
 
Σκο̟ός του ∆ΠΜΣ είναι η δηµιουργία στελεχών µε υψηλό ε̟ί̟εδο κατάρτισης ικανών να 
ακολουθήσουν σταδιοδροµία σε νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
σχεδιάζουν, ανα̟τύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τοµείς των ε̟ιστηµών της όρασης 
καθώς και σε Πανε̟ιστήµια και Ερευνητικά Kέντρα ως ε̟ιστηµονικό – τεχνικό και 
ερευνητικό  ̟ροσω̟ικό. 
 
Οι µετα̟τυχιακές σ̟ουδές του Προγράµµατος οργανώνονται µε βάση την Υ̟ουργική 
α̟όφαση 209774/Z1 (ΦΕΚ 3607-31/12/2014) και συνίστανται στην ̟αρακολούθηση 
µαθηµάτων και σεµιναρίων, συµµετοχή στις ερευνητικές και εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες 
και των 3 τµηµάτων, εξετάσεις και διεξαγωγή ολοκληρωµένης, ̟ρωτότυ̟ης ερευνητικής 
εργασίας είτε διεξαγωγή ̟ρακτικής άσκησης. 
 
Tο Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα Σ̟ουδών οδηγεί στην α̟όκτηση µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος 
ειδίκευσης στην «Ο̟τική και Όραση».  

 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ιατµηµατικού Μετα̟τυχιακού Προγράµµατος «Ο̟τική και 
Όραση» ρυθµίζει τα θέµατα λειτουργίας του Προγράµµατος.  Θέµατα και λε̟τοµέρειες ̟ου 
δεν ̟ροβλέ̟ονται στον ̟αρόντα κανονισµό, ρυθµίζονται µε α̟οφάσεις της Ειδικής 
∆ιατµηµατικής Ε̟ιτρο̟ής (Ε.∆.Ε.) του Προγράµµατος και α̟ό τον Κανονισµό 
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, ο ο̟οίος και υ̟ερισχύει σε κάθε 
̟ερί̟τωση. 

 
 

2. Όργανα του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών 
 

Το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος 
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών είναι η Ειδική ∆ιατµηµατική Ε̟ιτρο̟ή (Ε.∆.Ε.) µε αρµοδιότητες 
αντίστοιχες εκείνων της Γενικής Συνέλευσης µε Ειδική Σύνθεση των Τµηµάτων ό̟ως ορίζει ο 
νόµος 3685/16.07.2008  Ο συντονισµός και η ε̟ιστηµονική ε̟ο̟τεία του ∆ΠΜΣ ασκείται α̟ό 
τη Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή (Σ.Ε.).  
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Η σύνθεση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Ε̟ιτρο̟ής (Ε.∆.Ε) καθώς και ο τρό̟ος της εκλογής του 
Ανα̟ληρωτή ∆ιευθυντή, καθορίζεται α̟ό το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας το ο̟οίο 
καθορίζει το ̟λαίσιο συνεργασίας ανάµεσα στα συµµετέχοντα τµήµατα. 
 
Η Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή (Σ.Ε.) α̟αρτίζεται α̟ό 3 τακτικά µέλη, τα ο̟οία ορίζονται α̟ό τις 
Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των αντίστοιχων τµηµάτων µε θητεία 2 ετών.  Η 
Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια για την ̟αρακολούθηση και τον συντονισµό της 
λειτουργίας του ̟ρογράµµατος. 
 
Ο ∆ιευθυντής Σ̟ουδών (∆.Σ.) είναι ο Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος του ̟ρογράµµατος ο ο̟οίος 
ορίζεται σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ̟ου έχει 
υ̟ογραφεί ανάµεσα στα τµήµατα. Σε ̟ερί̟τωση κωλύµατος τον αντικαθιστά ο Ανα̟ληρωτής 
του, ο ο̟οίος ε̟ιλέγεται ε̟ίσης σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας. Ο Ανα̟ληρωτής του ∆ιευθυντή Σ̟ουδών µ̟ορεί να ̟ροέρχεται α̟ό 
ο̟οιοδή̟οτε Τµήµα ̟ου συµµετέχει στο ∆ΠΜΣ. 
 
Ο ∆.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
1. Συγκαλεί την Ε.∆.Ε. και την Σ.Ε. και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή τους ̟ροεδρεύει δε 
των εργασιών τους. 
2. Εισηγείται στην Ε.∆.Ε. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της για τα ο̟οία δεν α̟αιτείται 
εισήγηση α̟ό άλλο όργανο. 
3. Μεριµνά για την εφαρµογή των α̟οφάσεων της Ε.∆.Ε. και της Σ.Ε.  
4.Με εξουσιοδότηση της Ε.∆.Ε. ή της Σ.Ε. συγκροτεί ε̟ιτρο̟ές για τη µελέτη ή τη 
διεκ̟εραίωση συγκεκριµένων θεµάτων. 
5. Ε̟ο̟τεύει συνολικά την υλο̟οίηση των α̟οφάσεων της Ε.∆.Ε. 

 
3. Προϋ̟οθέσεις για τη Συµµετοχή των Υ̟οψηφίων Μετα̟τυχιακών Φοιτητών στις  

∆ιαδικασίες Ε̟ιλογής του Προγράµµατος 
 

Στο Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών «Ο̟τική και Όραση» γίνονται δεκτοί µετά α̟ό κρίση 
των ̟ροσόντων τους και συνέντευξή τους κάτοχοι ̟τυχίου Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών 
Ε̟ιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Ε̟ιστηµών Υγείας της ηµεδα̟ής καθώς και 
̟τυχιούχοι τµηµάτων ΤΕΙ συναφών αντικειµένων. 

 
4. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Υ̟οψηφίων για την λήψη Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος  
  
Η ε̟ιλογή των φοιτητών βασίζεται σε συνεκτίµηση των ακολούθων στοιχείων: 

1. Τίτλοι σ̟ουδών/βαθµός ̟τυχίου 
2. Αναλυτική βαθµολογία σ̟ουδών, γενικοί βαθµοί, ο βαθµός στα συναφή µε το ∆ΠΜΣ 

µαθήµατα 
3. ∆ύο (2) συστατικές ε̟ιστολές 
4. Γρα̟τή έκθεση ενδιαφερόντων (Motivation Letter) 
5. Προσω̟ική συνέντευξη 
6. Ε̟ιστηµονικές εργασίες εάν υ̟άρχουν ή ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία 
7. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
Η ε̟ιλογή ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης (Ε.Α.) η ο̟οία ορίζεται 
α̟ό την Ε.∆.Ε. και συγκροτείται α̟ό 1 µέλος α̟ό κάθε Τµήµα µε τον ανα̟ληρωτή  του. 
 
Ο αριθµός των εισακτέων στο ∆ΠΜΣ ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο αριθµό των 20 
Μετα̟τυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ανά έτος.  ∆ύναται να γίνει µικρή αυξοµείωση του αριθµού 
των ΜΦ µετά α̟ό έγκριση της Ε∆Ε,  κατό̟ιν εισήγησης της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής. 
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5. Σύµβουλος Καθηγητής 

Για κάθε µετα̟τυχιακό φοιτητή ορίζεται α̟ό την  Ε∆Ε  του ∆ΠΜΣ µετά α̟ό εισήγηση της 
Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής ένας  σύµβουλος-καθηγητής µέσα α̟ό το σύνολο των διδασκόντων 
στο ̟ρόγραµµα. Ο σύµβουλος καθηγητής ̟αρακολουθεί την ̟ορεία του φοιτητή, 
συµβουλεύει το φοιτητή σε ακαδηµαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέµατα και εισηγείται σε 
ζητήµατα ̟ου αφορούν στον συγκεκριµένο φοιτητή. Ο ορισµός του συµβούλου – καθηγητή 
γίνεται µετά  την εγγραφή του φοιτητή στο ∆ΠΜΣ. 

6. Έναρξη και ∆ιάρκεια των Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών  
 

Το Α’ εξάµηνο σ̟ουδών  αρχίζει κατά κανόνα τον Οκτώβριο. Η ακριβής ηµεροµηνία 
α̟οφασίζεται α̟ό τη Σ.Ε. του Προγράµµατος. Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση  εγγραφής στο 
∆ΠΜΣ  είναι η ̟ροσκόµιση αναλυτικής  βαθµολογίας, ̟τυχίου ή βεβαίωσης εκ̟λήρωσης των 
̟ροϋ̟οθέσεων α̟όκτησης ̟τυχίου του Μ.Φ. α̟ό τη Γραµµατεία του Τµήµατος ̟ου 
̟ροέρχεται ο Μ.Φ. Εάν ο Μ.Φ. έχει α̟οφοιτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο του Εξωτερικού, 
α̟αιτείται βεβαίωση ισοτιµίας ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αίτηση κατάθεσης  των δικαιολογητικών 
̟ροκειµένου να α̟οκτηθεί η ισοτιµία µε τα Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
 
Οι εγγραφές για τα ε̟όµενα εξάµηνα σ̟ουδών γίνονται µετά το ̟έρας της εξεταστικής 
̟εριόδου.  Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, µέσα σε τακτική ̟ροθεσµία, κάθε Μ.Φ. 
εγγράφεται στο ε̟όµενο εξάµηνο και δηλώνει τα µαθήµατα ̟ου ̟ρόκειται να 
̟αρακολουθήσει. 
 
Η χρονική διάρκεια σ̟ουδών του ∆ιατµηµατικού ΠΜΣ  ̟ου οδηγεί στη λήψη  Μ.∆.Ε δεν 
µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα 4 εξάµηνα σ̟ουδών. Κατό̟ιν αιτήσεως του Μ.Φ. και µετά α̟ό 
αιτιολογηµένη εισήγηση της συντονιστικής ε̟ιτρο̟ής του ΠΜΣ µ̟ορεί να χορηγηθεί 
̟αράταση του χρόνου σ̟ουδών για 6 µήνες και σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις για 1 έτος. Σε 
καµία ̟ερί̟τωση ο συνολικός χρόνος φοίτησης δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί  τα 6 εξάµηνα 
σ̟ουδών.  
  
Σε ειδικά αιτιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις η Σ.Ε., του ∆ΠΜΣ µ̟ορεί να χορηγεί άδεια 
̟ροσωρινής διακο̟ής των σ̟ουδών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις (̟.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια κ.λ̟.) είναι δυνατόν µετά α̟ό 
αιτιολογηµένη αίτηση του Μ.Φ. και σχετική α̟όφαση της Σ.Ε.,  να µην ̟ροσµετράται τµήµα 
του χρόνου σ̟ουδών στα ̟αρα̟άνω αναφερόµενα χρονικά όρια. 

 
7. Προϋ̟οθέσεις για τη λήψη Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) 

 
Κάθε Μετα̟τυχιακός Φοιτητής οφείλει να ̟αρακολουθήσει ε̟ιτυχώς όλα τα υ̟οχρεωτικά 
µαθήµατα, τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα α̟ό την κατηγορία των κατ’ ε̟ιλογήν  της οµάδας 
ΕΑ και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον (20) ̟ιστωτικές µονάδες α̟ό τα µαθήµατα κατ’ 
ε̟ιλογήν της οµάδας ΕΒ.  
 
Με α̟όφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Ε̟ιτρο̟ής (Ε.∆.Ε.) µ̟ορεί να ε̟έλθει τρο̟ο̟οίηση 
στο ̟ρόγραµµα µαθηµάτων, καθώς και ανακατανοµή µεταξύ των εξαµήνων στα ο̟οία 
δίδεται το µάθηµα. 
 
Ο Μετα̟τυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι ̟εράτωσε ε̟ιτυχώς τις σ̟ουδές του και του 
α̟ονέµεται  Μ.∆.Ε. εφ’ όσον: 

1. Εξεταστεί ε̟ιτυχώς στα α̟αιτούµενα µαθήµατα.  Ο Μ.Φ. δεν µ̟ορεί να έχει βαθµό 
ε̟ιτυχίας µικρότερο ή ίσο του 6 σε ̟ερισσότερα α̟ό 3 µαθήµατα. 

2. Έχει εξεταστεί ε̟ιτυχώς στη Μετα̟τυχιακή Εργασία είτε έχει ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς 
την Πρακτική Άσκηση 

3. Ο ελάχιστος αριθµός των ̟ιστωτικών µονάδων (ECTS) ̟ου έχει α̟οκοµίσει να είναι 
120.  

4. Έχει ̟αρακολουθήσει µαθήµατα και α̟ό τα τρία εξάµηνα σ̟ουδών. 
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8.  Προσφερόµενα Μαθήµατα 
 

Τα µαθήµατα έχουν τη µορφή διαλέξεων ή σεµιναρίων και ̟εριλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, 
̟αρουσιάσεις, συζητήσεις. ∆ιακρίνονται σε υ̟οχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα κατ’ 
ε̟ιλογήν.   
 
Τα ̟ροσφερόµενα µαθήµατα είναι τα ακόλουθα, µε τη δυνατότητα ̟ροσθηκών ή 
τρο̟ο̟οιήσεων ̟ου υ̟αγορεύονται α̟ό τις ανάγκες του ∆ΠΜΣ και α̟οφασίζονται α̟ό την 
Ε.∆.Ε. µετά α̟ό εισήγηση της Σ.Ε. 
 
Υ̟οχρεωτικά µαθήµατα - Α’ εξάµηνο 

- Εισαγωγή στις Ε̟ιστήµες της Όρασης   
- Στοιχεία µαθηµατικής ̟ροσοµοίωσης   
- Ο̟τική Ι  
  

Υ̟οχρεωτικά µαθήµατα - Β’ εξάµηνο 
- Φυσιολογική Ο̟τική και Εφαρµογές   

 
Μαθήµατα κατ’ ε̟ιλογήν (οµάδα EΑ) - Β’ εξάµηνο 

 - Ο̟τική ΙΙ       
- Υ̟ολογιστικά Μαθηµατικά 
- Βιοστατιστική 
- Εισαγωγή στις Αριθµητικές Μεθόδους και Ε̟εξεργασία Εικόνας 

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

- Οφθαλµολογικά Όργανα στη ∆ιάγνωση και την Έρευνα  

- Ερευνητική Μεθοδολογία στις Βιοϊατρικές Ε̟ιστήµες  
  

Σε κάθε  µάθηµα α̟ό τα ̟αρα̟άνω α̟οδίδονται 10 ̟ιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.)  
  

Μαθήµατα κατ’ ε̟ιλογήν (οµάδα EB) - Γ’ εξάµηνο 
- Μελέτη και ̟αρουσίαση δηµοσιεύσεων ανασκό̟ησης (Mini review projects) 
- Σύγχρονα Θέµατα Ο̟τικής 
- Σύγχρονες τεχνικές έρευνας σε Φακούς Ε̟αφής (Advanced contact lens research) 

 
Σε κάθε µάθηµα α̟ό τα ̟αρα̟άνω α̟οδίδονται 5 ̟ιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) 

 
Οι Φοιτητές µ̟ορούν να ̟αίρνουν ε̟ίσης 2 Μαθήµατα α̟ό τα µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Ε̟ιστηµών καθώς και της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας τα ο̟οία 
θα ̟ροέρχονται α̟ό κατάλογο ̟ου θα έχει εγκριθεί α̟ό τη Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή (Σ.Ε.) του 
∆ΠΜΣ για τον ο̟οίο θα ενηµερώνονται ̟ριν την έναρξη του γ’ χειµερινού εξαµήνου. Τα 
µαθήµατα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία ΕΒ. 

 
Σηµείωση:  
1. Τα κατ’ ε̟ιλογήν µαθήµατα της οµάδας ΕΒ’ και µόνον, µ̟ορούν να αντικατασταθούν: 
µε ̟ροχωρηµένα ̟ρο̟τυχιακά µαθήµατα, τα ο̟οία θα ̟ροέρχονται α̟ό κατάλογο ̟ου θα 
έχει εγκριθεί α̟ό τη Σ.Ε. του διατµηµατικού µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος «Ο̟τική & 
Όραση»,  εφ’ όσον γίνει ̟ρόσθετη εργασία α̟ό διδάσκοντες και φοιτητές, η ο̟οία θα τα 
καταστήσει ισοδύναµα µε µετα̟τυχιακά. 
2. Ο µέγιστος αριθµός ̟ιστωτικών µονάδων E.C.T.S. ανά εξάµηνο ̟ου αντιστοιχεί σε 
µαθήµατα στα ο̟οία εγγράφονται οι φοιτητές να είναι 40 E.C.T.S. 

 
9.  Πρόγραµµα και Βαθµολογία Μαθηµάτων 

 
Το ̟εριεχόµενο, η ακριβής διάρκεια των µαθηµάτων και η κατανοµή των ̟ιστωτικών 
µονάδων, καθορίζονται κάθε χρόνο α̟ό την Ε.∆.Ε. µετά α̟ό εισήγηση της Σ.Ε. 
Μετα̟τυχιακό µάθηµα ̟ου ισούται µε 10 E.C.T.S., ̟εριλαµβάνει ̟ερί̟ου 50 διδακτικές ώρες. 
Όλες οι υ̟οχρεώσεις των µαθηµάτων, ό̟ως εκτέλεση εργασιών και ασκήσεων ̟ρέ̟ει να 
έχουν ολοκληρωθεί ̟λήρως εντός της διάρκειας του εξαµήνου, και µέχρι τη λήξη των 
εξετάσεων.  Οι βαθµοί ε̟ιτυχίας των Μ.Φ. στα µετα̟τυχιακά µαθήµατα ανακοινώνονται το 
αργότερο εντός 10 ηµερών α̟ό τη λήξη της εξεταστικής ̟εριόδου.  Ο τρό̟ος εξέτασης 
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καθορίζεται α̟ό τον διδάσκοντα.  Η τελική εξέταση στο µάθηµα µ̟ορεί να δοθεί µία µόνο 
φορά, αµέσως µετά τη λήξη του εξαµήνου.  
Ε̟αναλη̟τική εξέταση δεν υ̟άρχει. Φοιτητής ̟ου α̟οτυγχάνει σε υ̟οχρεωτικό µάθηµα, 
οφείλει να ε̟αναλάβει την ̟αρακολούθηση του ίδιου µαθήµατος στο αντίστοιχο εξάµηνο του 
ε̟όµενου ακαδηµαϊκού έτους. Το ίδιο ισχύει και για τα κατ’ ε̟ιλογήν µαθήµατα εφόσον ο 
φοιτητής α̟οφασίσει να ̟αρακολουθήσει ξανά το ίδιο µάθηµα. 
 
Η κλίµακα  βαθµολόγησης είναι α̟ό το ένα (1)  έως το δέκα  (10)  και θεωρείται ότι o 
φοιτητής έχει εξεταστεί ε̟ιτυχώς εάν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του ̟έντε (5). 

 

Φοιτητές οι ο̟οίοι ε̟ανεγγράφονται στο ̟ρόγραµµα µετά α̟ό ̟ροηγούµενη διαγραφή τους, 
υ̟οχρεούνται να ̟αρακολουθήσουν και να εξεταστούν ξανά στο σύνολο των µαθηµάτων του 
Προγράµµατος, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον Κανονισµό Σ̟ουδών. 
 
10. Η Μετα̟τυχιακή Εργασία 
 
Η εκ̟όνηση της µετα̟τυχιακής εργασίας ξεκινάει στα µέσα του 3ου εξαµήνου και 
υ̟οβάλλεται σχέδιο ερευνητικού ̟ρωτοκόλλου στις αρχές του Γ’ εξαµήνου. Στο ∆’  εξάµηνο 
συνεχίζεται η εκ̟όνηση και ολοκλήρωση της µετα̟τυχιακής εργασίας.  
Η µετα̟τυχιακή εργασία µ̟ορεί να συνίσταται σε: 

• Πρωτότυ̟η ερευνητική εργασία. 

• Λε̟τοµερή α̟όδειξη ή ε̟έκταση γνωστών συµ̟ερασµάτων, η ο̟οία δεν 
υ̟άρχει στη βιβλιογραφία. 

• Έκθεση ενός θέµατος, µε τρό̟ο ̟ου να α̟οδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος 
κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

 
Η µετα̟τυχιακή εργασία εκ̟ονείται υ̟ό την ε̟ίβλεψη και καθοδήγηση ενός ε̟ιβλέ̟οντος, 
Καθηγητή ή διδάσκοντος του ∆ΠΜΣ. Ο ε̟ιβλέ̟ων ορίζεται α̟ό την Ε.∆.Ε. του 
̟ρογράµµατος µετά α̟ό εισήγηση της Σ.Ε. και µετά α̟ό γρα̟τή αίτηση του µετα̟τυχιακού 
Φοιτητή.  
 
Η µετα̟τυχιακή εργασία εξετάζεται α̟ό την εξεταστική ε̟ιτρο̟ή σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισµό του ̟ρογράµµατος. 
 
Για την ανάθεση της εκ̟όνησης της µετα̟τυχιακής εργασίας θα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει α̟ό τα 
µαθήµατα ̟ου έχει ̟εράσει ο µετα̟τυχιακός φοιτητής, η δυνατότητα εκ̟όνησης και 
α̟ρόσκο̟της ολοκλήρωσης της εργασίας. 
 
Στη µετα̟τυχιακή εργασία α̟οδίδονται  10 ̟ιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) µε την υ̟οβολή 
του σχεδίου ερευνητικού ̟ρωτοκόλλου στο Γ’ εξάµηνο και 30 ̟ιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.) µε 
την ολοκλήρωσή της. Σύνολο 40 ̟ιστωτικές µονάδες (E.C.T.S.). 

 
11. Πρακτική Άσκηση 
 
Η ̟ρακτική άσκηση δύναται να αντικαταστήσει τη συγγραφή της µετα̟τυχιακής εργασίας 
στο ∆’ εξάµηνο σ̟ουδών του ̟ρογράµµατος. Η ̟ρακτική άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε 
συνεργαζόµενους φορείς µε το ̟ρόγραµµα, το Τµήµα Ιατρικής και τα συνεργαζόµενα 
Τµήµατα του Προγράµµατος. Τέτοιοι φορείς µ̟ορεί να είναι αναγνωρισµένα εργαστήρια, 
ερευνητικά κέντρα, ε̟ιχειρήσεις κ.ά..  
 
Η διαδικασία της ανάθεσης της ̟ρακτικής άσκησης ξεκινάει στα µέσα του Β’ εξαµήνου και 
υ̟οβάλλεται σχέδιο υλο̟οίησης της ̟ρακτικής άσκησης στις αρχές του Γ εξαµήνου. Στο ∆’ 
εξάµηνο ολοκληρώνεται η διεξαγωγή της.  
 
Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η ε̟αφή των φοιτητών µε  εργασιακά ̟εριβάλλοντα 
στα ̟εδία της  Ο̟τικής και Όρασης 
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Η ανάληψη ευθύνης για την τέλεση συγκεκριµένων εργασιών και η συνεργασία µε 
ε̟αγγελµατίες του χώρου θα δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία να α̟οκοµίσουν ίδια 
εµ̟ειρία των συνθηκών εργασίας, των α̟αιτήσεων, των ̟ροκλήσεων και ευκαιριών εντός των 
ε̟αγγελµατικών χώρων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο αντικείµενο των σ̟ουδών τους. 
 
Στο ̟λαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα υ̟οχρεούνται να ̟αραδώσουν φάκελο 
εργασιών, το ̟εριεχόµενο του ο̟οίου θα ορίζεται α̟ό τον εσωτερικό κανονισµό του 
̟ρογράµµατος. 
 
12. Αξιολόγηση Μετα̟τυχιακών Φοιτητών 

 
Η αξιολόγηση των Μετα̟τυχιακών Φοιτητών ̟ραγµατο̟οιείται ανά εξάµηνο σ̟ουδών. 
Μετά το ̟έρας του 1ου εξαµήνου ο Μ.Φ. ̟ρέ̟ει να έχει αξιολογηθεί ε̟ιτυχώς σε τουλάχιστον 
ένα  (1) µάθηµα  και µετά το ̟έρας του 2ου εξαµήνου να έχει αξιολογηθεί ε̟ιτυχώς σε 
τουλάχιστον τέσσερα (4) µαθήµατα α̟ό τα ο̟οία τουλάχιστον δύο (2) του 2ου εξαµήνου 
σ̟ουδών. Στο τέλος του 3ου εξαµήνου o Μ.Φ. θα ̟ρέ̟ει να έχει αξιολογηθεί ε̟ιτυχώς σε όλα 
τα υ̟οχρεωτικά µαθήµατα του ̟ρογράµµατος και σε τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα του 3ου  
εξαµήνου.  
Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν τηρούνται οι ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέσεις, ο̟ότε τίθεται θέµα 
διαγραφής, η τελική αξιολόγηση και α̟όφαση, λαµβάνεται α̟ό την Ε.∆.Ε, η ο̟οία και  έχει 
την αρµοδιότητα για την αξιολόγηση των Μ.Φ. µετά α̟ό εισήγηση της Σ.Ε.   
 
13. Οικονοµική Υ̟οστήριξη 

 
Οι Μ.Φ. δικαιούνται όλες τις ̟αροχές των Μετα̟τυχιακών Φοιτητών ό̟ως αυτές 
καθορίζονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία. Οι Μ.Φ. µ̟ορούν να καλύ̟τονται οικονοµικά και 
α̟ό χρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα έρευνας στα ο̟οία συµµετέχουν. 
Το ∆ΠΜΣ ενθαρρύνει τους Μ.Φ. ̟ου δεν εντάσσονται στις ̟αρα̟άνω κατηγορίες, να 
ε̟ιτύχουν εξωτερική χρηµατοδότηση των σ̟ουδών τους α̟ό Υ̟οτροφίες και α̟ό διάφορα 
Ιδρύµατα και Ινστιτούτα. 
 
14. Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις των Μετα̟τυχιακών Φοιτητών του Προγράµµατος 

 
Στο ̟λαίσιο της εκ̟αίδευσής τους οι Μ.Φ. υ̟οχρεούνται να ε̟ικουρούν τους διδάσκοντες 
α̟ό τα συµµετέχοντα Τµήµατα στην εκτέλεση των εκ̟αιδευτικών τους καθηκόντων 
(εργαστήρια, φροντιστήρια, ε̟ιτηρήσεις).  Η φύση του έργου ̟ου ̟αρέχουν καθορίζονται 
α̟ό την Ε.∆.Ε. µετά α̟ό ̟ρόταση της Σ.Ε.  Η αναγνώριση του έργου τους γίνεται µε την 
έκδοση σχετικής βεβαίωσης υ̟ογεγραµµένης α̟ό τον ∆ιευθυντή Σ̟ουδών του ΠΜΣ.  
 
15. Είδος και Τύ̟ος Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος 

 
Το είδος και ο τύ̟ος του Μετα̟τυχιακού δι̟λώµατος ειδίκευσης ορίζεται ως εξής:   
O τίτλος θα α̟ονέµεται α̟ό το συντονίζον τµήµα ̟ου είναι το Τµήµα Ιατρικής και θα 
αναγράφονται και τα 2 συµµετέχοντα Τµήµατα Μαθηµατικών & Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών και Ε̟ιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης.  Θα 
αναφέρεται δε ως «Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης» στην ε̟ιστηµονική ̟εριοχή της 
«Ο̟τικής και Όρασης» . Βαθµός δεν θα αναγράφεται. Τον Μετα̟τυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης 
θα υ̟ογράφουν ο Πρύτανης του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, ο ̟ρόεδρος της Ειδικής 
∆ιατµηµατικής Ε̟ιτρο̟ής (Ε.∆.Ε.) , καθώς και η Γραµµατέας του Τµήµατος Ιατρικής.  
 
16. Παράρτηµα ∆ι̟λώµατος 

 
Στους α̟όφοιτους ̟αρέχεται ̟αράρτηµα δι̟λώµατος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
και τον τύ̟ο του δι̟λώµατος ̟ου καθορίζεται α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Κρήτης. 
 
17. ∆ηµοσίευση Ερευνητικών Εργασιών - ∆εοντολογία  
 
Μετα̟τυχιακές εργασίες, δηµοσιεύσεις και δι̟λώµατα ευρεσιτεχνίας ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό 
την ερευνητική δραστηριότητα στα ̟λαίσια του ∆ΠΜΣ, οφείλουν να ακολουθούν τους 
κανόνες δηµοσίευσης έρευνας και δεοντολογίας ό̟ως αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
 



 7 

 
Συγγραφείς µιας ερευνητικής εργασίας, σύµφωνα και µε τους κανόνες της διεθνούς 
ε̟ιστηµονικής δεοντολογίας,  ̟ρέ̟ει να είναι µόνο οι ερευνητές οι ο̟οίοι έχουν συµµετάσχει 
ενεργώς σε αυτήν. Ενεργώς συµµετέχοντες θεωρούνται αυτοί ̟ου σχεδιάζουν την µελέτη, 
συλλέγουν, αναλύουν και εκτιµούν τα δεδοµένα, ̟αρέχουν αδηµοσίευτο υλικό ̟ου είναι 
α̟ολύτως α̟αραίτητο για τη διενέργεια της έρευνας, καθώς και αυτοί ̟ου την γράφουν. 
Όλοι οι συγγραφείς είναι υ̟εύθυνοι για τα δεδοµένα τα ο̟οία εµφανίζονται στην 
συγκεκριµένη δηµοσίευση. Όλοι οι συγγραφείς ̟ρέ̟ει να µελετήσουν το τελικό κείµενο ̟ριν 
υ̟οβληθεί για δηµοσίευση, καθώς ε̟ίσης να µελετήσουν µε λε̟τοµέρεια όλα τα δεδοµένα στα 
ο̟οία βασίζεται η εργασία. Ο ̟ρώτος συγγραφέας είναι υ̟εύθυνος για να φροντίσει ό̟ως 
όλοι οι άλλοι συγγραφείς ̟άρουν ένα αντίγραφο της εργασίας για να συγκατατεθούν 
ενυ̟ογράφως ̟ριν αυτό υ̟οβληθεί. Όλοι οι ερευνητές οι ο̟οίοι έχουν συµβάλλει σε 
συγκεκριµένη εργασία µε ερευνητικά δεδοµένα, ̟ρέ̟ει να διατηρούν στην κατοχή τους τα 
δεδοµένα αυτά τουλάχιστον για 5 χρόνια. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει βιβλίο εργαστηρίου, στο 
ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται λε̟τοµερώς η ̟ραγµάτωση των ̟ειραµάτων. Για την 
τήρηση όλων των ̟αρα̟άνω υ̟εύθυνοι είναι ο ε̟ιβλέ̟ων ∆ιδάσκων και η Τριµελής 
Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή.  
 
Το ̟ρόγραµµα µετα̟τυχιακών σ̟ουδών λειτουργεί µε την βεβαιότητα ότι τα υψηλότερα 
ηθικά ̟ρότυ̟α εφαρµόζονται κατά την ε̟ιστηµονική έρευνα. Το ̟ρόγραµµα ̟ροάγει την 
γένεση γνώσης µέσω ̟ρωτότυ̟ης έρευνας ενώ εκ ̟αραλλήλου ̟ροάγει και ̟ροστατεύει την 
Ακαδηµαϊκή ελευθερία. Αναγνωρίζεται ότι η ̟ιθανότητα ̟αρα̟τώµατος (misconduct) στην 
έρευνα είναι µια ̟άρα ̟ολύ σοβαρή υ̟όθεση, η ο̟οία µ̟ορεί να καταστρέψει τις 
Μετα̟τυχιακές Σ̟ουδές αλλά και την καριέρα όλων των ανθρώ̟ων ̟ου συµµετέχουν στην 
Έρευνα και στην Ακαδηµία.  
Παρά̟τωµα στην έρευνα υφίσταται όταν τα ερευνητικά δεδοµένα είτε είναι ̟λαστά είτε 
έχουν αντιγραφεί α̟ό άλλους ή γίνεται εσκεµµένα µη σωστή ε̟εξεργασία των δεδοµένων µε 
α̟οτέλεσµα τα α̟οτελέσµατα να µην αντι̟ροσω̟εύουν την ̟ραγµατικότητα. Όλοι οι 
∆ιδάσκοντες ̟ου συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα, έχουν την υ̟οχρέωση να διατηρήσουν 
υψηλά ̟ρότυ̟α στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο κάνουν την έρευνα τους. 
 
Θα ̟ρέ̟ει όλοι οι ερευνητές να δηµοσιεύσουν ̟ρωτότυ̟ες εργασίες σε ̟εριοδικά ̟ου είναι 
διεθνώς αναγνωρισµένα. Θα ̟ρέ̟ει να ̟αρουσιάζουν τις ερευνητικές τους εργασίες κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα ενώ θα ̟ρέ̟ει να δέχονται τυχόν κριτικά σχόλια α̟ό τους 
συναδέλφους τους. Η εντιµότητα µε την ο̟οία γίνεται η εργασία είναι µέγιστης σηµασίας για 
την ̟οιότητα της. Η αντιµετώ̟ιση ̟εριστασιακού ̟αρα̟τώµατος στην έρευνα θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον ̟αρών κανονισµό και α̟ό τον 
αντίστοιχο κανονισµό του Ιατρικού τµήµατος σχετικά µε το ̟ρόβληµα αυτό. 
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