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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

 
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 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 ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» 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 Κέντρα ως 
επιστημονικό - τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό. 
 
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» μετά 
από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων από τα οποία 3 αφορούν στην 
παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο 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. 
 
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. Στη διαδικασία 
επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν και τελειόφοιτοι των οποίων η λήψη του πτυχίου 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Η μη λήψη του πτυχίου κατά την 
ως άνω περίοδο συνεπάγεται την μη αποδοχή τους στο Πρόγραμμα. 
 
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές 
ετησίως.  

 
Υποβολή Δικαιολογητικών 

 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:  
 

• Αίτηση Συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση   
συμμετοχής από την ιστοσελίδα http://www.optics-vision.gr/news/Aitisi.html 

• Αντίγραφο πτυχίου (μόνο οι πτυχιούχοι) 
• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Μαθημάτων 
• Παράρτημα  Διπλώματος (εφ’ όσον διατίθεται) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
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• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική 
ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της 
υποψηφίου καθώς και κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον 
υπάρχουν) 

• Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο,  
σύμφωνα με το Συμβούλιο  της Ευρώπης,  ή TOEFL (Test of English as a Foreign  
Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή άλλο ανάλογο 
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου στην οποία θα εξηγούνται οι 
λόγοι και τα κίνητρα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (Motivation Letter) 

• Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 
Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο 
μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου. Η 
διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να στείλουν μία πρόσφατη φωτογραφία τους (τύπου 
ταυτότητας) σε μορφή .jpg ή .png . Η φωτογραφία θα πρέπει να φέρει το όνομα του/της 
υποψηφίου. 
 
Τέλος, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο που βρίσκεται στο έντυπο 
της αίτησης συμμετοχής, τα ονόματα και τους τίτλους των 2 Αξιολογητών (Καθηγητών ή 
Ερευνητών οι οποίοι μπορεί να αξιολογήσουν την πορεία των υποψηφίων) από τους οποίους 
έχουν ζητήσει να συντάξουν συστατικές επιστολές. Οι επιστολές αυτές πρέπει να σταλούν 
από τον ίδιο τον συντάκτη με e-mail στη διεύθυνση opticsvision@med.uoc.gr με την ένδειξη 
«Συστατική επιστολή για υποψήφιο/α του ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση κ. 
……………………..» μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.  
 

Δίδακτρα 
 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα το ύψος των οποίων για όλο τον κύκλο 
σπουδών ορίζεται σε: 4.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.) και 8.000 ευρώ (για 
υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.). 
 
Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται σε 2 δόσεις: 

 
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται.  
 

 
 
 
 
 

Δόσεις Φοιτητές από Ε.Ε. Φοιτητές εκτός Ε.Ε. 
 

1η Δόση - Με την εγγραφή του φοιτητή  
(Σεπτέμβριος 2017) 

€2000 
 €4000 

 
2η Δόση (Οκτώβριος 2018)  €2000 €4000 
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Υποτροφίες 
 
Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει 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 γίνει με βάση τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων φοιτητών. 
 
Για το 2ο έτος η επιλογή  θα γίνει με βάση την επίδοση των φοιτητών στο 1ο έτος σπουδών 
τους.  
 
Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων 
Φορέων. 
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