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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο 12/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 18225

Θέµα: Εισαγωγή ̟τυχιούχων στο ∆ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
«Ογκολογία: Α̟ό την Ογκογένεση έως τη Θερα̟εία» της Ιατρικής Σχολής του
Πανε̟ιστηµίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών για το ακαδηµαϊκό έτος
2018-19
Η Ιατρική Σχολή του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Βιολογίας,
Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, οργανώνει και
λειτουργεί Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΠΜΣ) στην "Ογκολογία: Α̟ό την Ογκογένεση
έως τη Θερα̟εία" (ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισµού 2587/3-7-2018 τ.Β’), το ο̟οίο οδηγεί στην
α̟όκτηση ∆ι̟λώµατος Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (∆ΜΣ) στην Ογκολογία: Α̟ό την Ογκογένεση
έως τη Θερα̟εία.
Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ̟αροχή υψηλού ε̟ι̟έδου µετα̟τυχιακής εκ̟αίδευσης στο
ε̟ιστηµονικό ̟εδίο της Ογκολογίας και η ̟ροετοιµασία των α̟οφοίτων του για να ακολουθήσουν
µια σταδιοδροµία στον τοµέα της Ογκολογικής έρευνας και ̟ρακτικής. Οι α̟όφοιτοι του
Προγράµµατος θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν ακαδηµαϊκές κατευθύνσεις
(εκ̟όνηση διδακτορικής διατριβής ή/και στελέχωση ερευνητικών υ̟οδοµών και Πανε̟ιστηµίων
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή θα µ̟ορούν να εργαστούν σε τµήµατα έρευνας και ανά̟τυξης
εταιρειών (φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές
εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.
Η διάρκεια φοίτησης για την α̟όκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα α̟ό τα ο̟οία 2
αφορούν στην ̟αρακολούθηση µαθηµάτων και 1 εξάµηνο στην εκ̟όνηση µετα̟τυχιακής εργασίας.
Το Πρόγραµµα είναι ̟λήρους φοίτησης και η ̟αρακολούθηση υ̟οχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2
τµήµατα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Η γλώσσα
του Προγράµµατος είναι η Ελληνική και τα µαθήµατα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέµ̟τη
και Παρασκευή α̟όγευµα και το Σάββατο το ̟ρωί.
∆εκτοί γίνονται ̟τυχιούχοι τµηµάτων Σχολών Ε̟ιστηµών Υγείας και Τµηµάτων συναφών Σχολών
Θετικών Ε̟ιστηµών Πανε̟ιστηµίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (̟.χ. Ιατρικής, Βιολογίας,
Μοριακής Βιολογίας, Βιοχηµείας, Χηµείας, Χηµικών µηχανικών, Φυσικής, Φαρµακευτικής,
Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιο̟ληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών ̟εδίων των
Ε̟ιστηµών της Ζωής) της ηµεδα̟ής καθώς και α̟όφοιτοι αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων
οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδα̟ής.
Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδα̟ής οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους
α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ. Ε̟ίσης γίνονται δεκτοί α̟όφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υ̟ό ̟ροϋ̟οθέσεις
συµ̟ληρωµατικών κριτηρίων και συνεκτίµηση α̟οδεδειγµένης ε̟αγγελµατικής και ερευνητικής
εµ̟ειρίας, ύστερα α̟ό α̟όφαση της Ειδικής ∆ιιδρυµατικής Ε̟ιτρο̟ής (Ε∆Ε̟).
Αίτηση µ̟ορούν να υ̟οβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ̟ου αναµένεται να έχουν ολοκληρώσει τις
σ̟ουδές τους ̟ριν τις εγγραφές στο Πρόγραµµα.
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Ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι ̟έντε (25) φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό
έτος.
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ε̟ί̟εδο τουλάχιστον Β2 µε βάση
το Κοινό Ευρω̟αϊκό ̟λαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει η ανωτέρω ̟ροϋ̟όθεση, οι υ̟οψήφιοι θα εξετάζονται γρα̟τώς και
̟ροφορικώς α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται α̟ό τη Ε∆Ε̟ ώστε να δια̟ιστώνεται η ικανότητα
κατανόησης και έγγραφης διατύ̟ωσης στην αγγλική γλώσσα.
Η ε̟ιλογή γίνεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•
•
•
•

Ο βαθµός του ̟τυχίου
Η ε̟ίδοση σε δι̟λωµατική εργασία, ό̟ου αυτή ̟ροβλέ̟εται στον ̟ρώτο κύκλο σ̟ουδών
Η σχετική µε το Πρόγραµµα ερευνητική ή ε̟αγγελµατική δραστηριότητα του υ̟οψηφίου.
Βαθµολογία στα ̟ρο̟τυχιακά µαθήµατα, ̟ου είναι σχετικά µε το αντικείµενο του
Προγράµµατος
Αξιολόγηση συστατικών ε̟ιστολών
Αξιολόγηση κατά την ̟ροσω̟ική συνέντευξη

Τέλη Φοίτησης
Το Πρόγραµµα ̟ροβλέ̟ει τέλη φοίτησης ύψους 3000€ για το σύνολο των σ̟ουδών. Η καταβολή των
τελών φοίτησης γίνεται τµηµατικά ως εξής:
∆όση
Ποσό
Περίοδος καταβολής
Α΄ δόση
1000€
Εγγραφή (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2019)
Β΄ δόση
1000€
Ιούνιος 2019
Γ’ δόση
1000€
∆εκέµβριος 2019
Υ̟οβολή Αίτησης και ∆ικαιολογητικών
Υ̟οβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας
https://postgrad.cict.uoc.gr στην ο̟οία οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να δηµιουργήσουν λογαριασµό
χρήστη, να ε̟εξεργαστούν την αίτησή τους, να ε̟ισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και
να την υ̟οβάλλουν οριστικά ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υ̟οβάλλουν:
1. Αίτηση συµµετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr
και τα ̟αρακάτω ̟ιστο̟οιητικά ή αρχεία
2. Για ̟τυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
2.2. Πιστο̟οιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µαθηµάτων
Για ̟τυχιούχους Πανε̟ιστηµίων του εξωτερικού
Ε̟ι̟ρόσθετα καλούνται να υ̟οβάλλουν ̟ιστο̟οιητικό ισοτιµίας ή/και αντιστοιχίας του
̟τυχίου τους α̟ό τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης ̟ου έχει κατατεθεί στον
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για τελειόφοιτους:
Υ̟οβάλλουν µόνο Πιστο̟οιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µαθηµάτων και Βεβαίωση
̟εράτωσης σ̟ουδών (εφόσον υ̟άρχει)
3. Πιστο̟οιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε ε̟ί̟εδο τουλάχιστον Β2
ή εναλλακτικά τίτλο σ̟ουδών α̟ό Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου
̟ρογράµµατος σ̟ουδών
4. Α̟οδεικτικά ε̟αγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων
̟.χ. ε̟αγγελµατικές ̟ιστο̟οιήσεις, βραβεία, υ̟οτροφίες αριστείας, κ.α.
5. Κατάλογο δηµοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υ̟άρχουν (δείτε οδηγίες στο
αρχείο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ̟ου συνοδεύει την ̟ροκήρυξη)
6. 2 συστατικές ε̟ιστολές οι ο̟οίες θα σταλούν α̟’ ευθείας στη γραµµατεία α̟ό τους συντάκτες και
όχι α̟ό τους υ̟οψηφίους
7. Φωτογραφία
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Για τα σαρωµένα ̟ιστο̟οιητικά και τα αρχεία
Μ̟ορείτε να ε̟ισυνάψετε µόνο αρχεία τύ̟ου pdf.
Μέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο µέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
Συνολικό µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο µέγεθος αρχείων = 20MB.
Για τη Φωτογραφία
Μ̟ορείτε να ε̟ισυνάψετε αρχεία τύ̟ου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
∆ιαστάσεις: 200px x 200px
Για τις Συστατικές Ε̟ιστολές
Οι συστατικές ε̟ιστολές ̟ρέ̟ει να σταλούν µε e-mail και ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται οι ̟αρακάτω
̟ροϋ̟οθέσεις. Η α̟οστολή του e-mail θα ̟ρέ̟ει:
1. να γίνει α̟ό τον συντάκτη της συστατικής στις διευθύνσεις postgradsecr@med.uoc.gr και/ή
flouris@uoc.gr µε την ένδειξη «Συστατική για τον/την υ̟οψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του
∆ΠΜΣ «Ογκολογία: Α̟ό την Ογκογένεση έως τη Θερα̟εία»
2. να γίνει µέχρι και ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων
3. να γίνει α̟ό διεύθυνση e-mail του φορέα στον ο̟οίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
4. να ̟εριλαµβάνει την ιδιότητα και ̟λήρη στοιχεία ε̟ικοινωνίας του συντάκτη
Προθεσµία
Υ̟οβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών µέχρι και την Παρασκευή 11/1/2019.

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στη Γραµµατεία
ΠΜΣ καθηµερινά 9:00-15:00 (κ. Σοφία Φλουρή, τηλ. 2810 39 4153 flouris@uoc.gr).
Για το διάστηµα α̟ό 22/12/2018 έως και 6/1/2019 ̟ληροφορίες και διευκρινίσεις µόνο µέσω e-mail.

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΠΜΣ

Ο Κοσµήτορας
της Ιατρικής Σχολής

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Γεώργιος Μ. Κοντάκης

