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Ιατρική Σχολή 

 
 

Απαραίτητα Κριτήρια 

 

 Να έχουν περάσει τα Γενικά και Ειδικά Προ-απαιτούμενα Μαθήματα 

 Γλώσσα: αν > ή = Β2 τότε 1,5, αν Β1 = 0 (ο φοιτητής πρέπει να κατέχει 

αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας 

σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το 

συγκεκριμένο ίδρυμα). Σε χώρες, όπου μετακινούνται φοιτητές χωρίς την 

επάρκεια γλώσσας π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, απαιτείται στο εξής επίπεδο Α2 

κατά το χρόνο της αίτησης.  Περαιτέρω εκμάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και μέσω του συστήματος OLS1. Ακόμη και σε έλλειψη πιστοποιημένου 

πτυχίου, υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης της γλωσσικής επάρκειας στην 

Επιτροπή Ανταλλαγών. 

 Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι φοιτητές που στα 

παρακάτω κριτήρια 1 έως 5 (συν τον 1,5 βαθμό από την γλώσσα, αν ≥Β2) 

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 6,5. 

Συνεκτιμώμενα κριτήρια 

 

1. Γενική βαθμολογία  (η 

ηλεκτρονική μορφή – web 

version θα υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 

των αιτήσεων από τους 

ενδιαφερομένους) 

Μέσος όρος βαθμού *0,20 

2. Βαθμολογία στα Ειδικά Προ-

απαιτούμενα (βλ. οδηγός 

σπουδών άρθρο 9.4) 

 

Μέσος όρος βαθμού*0,25  

 

3. Μονάδες ΕCTS 2*(αριθμός ECTS/360) 

4. Πρώτη μετακίνηση με το 

πρόγραμμα Erasmus+ 

 

1 

5. Βιογραφικό (πχ. δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά με σύστημα κριτών, 

συμμετοχή σε abstracts σε 

διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε 

 

 

Μέγιστο 1,0 (κατά την κρίση της 

Επιτροπής) 

                                                 
1Το σύστημα OLSείναι ένα διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης της ΕΕ που βοηθάει τους συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα της χώρας όπου θα 

μετακινηθούν. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://erasmusplusols.eu/el/ 

 

http://www.med.uoc.gr/?q=proptyxiaka/odigos-kai-kanonismos-spoudon
http://www.med.uoc.gr/?q=proptyxiaka/odigos-kai-kanonismos-spoudon
https://erasmusplusols.eu/el/
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εθελοντικές ομάδες και 

εθελοντικά προγράμματα, 

συστατικές επιστολές, 

αποδεδειγμένη συμμετοχή στην 

ΕΕΦΙΕ κτλ ) 

 

Maximum βαθμός που συγκεντρώνεται:  10 

 

 

Διευκρινίσεις για τα Γενικά και Ειδικά Προ-απαιτούμενα (Οδηγός Σπουδών 

άρθρο 9.4): 

 

Για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν στο 5ο ή 6ο έτος, είναι 

υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει τα παρακάτω μαθήματα, μέχρι το πέρας της 

εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου ή ως τις 15 Ιουλίου (όποιο έρθει πρώτο) του 

προηγούμενου από τη μετακίνησή τους ακαδημαϊκού έτους. 

 

Γενικά προ-απαιτούμενα (12 από τα εξής 17): 

 

1. Βιολογία Α 2. Βιολογία Β 3. Βιοχημεία Α 4. Βιοχημεία Β 5. Φυσιολογία Α 6. 

Φυσιολογία Β 7. Φυσιολογία Γ 8. Τοπογραφική Ανατομία Α 9. Τοπογραφική 

Ανατομία Β 10. Ανατομία Μυοσκελετικού 11. Νευροανατομία 12. Γενική Ανατομία 

(Ιστολογία)- Εμβρυολογία Α 13. Γενική Ανατομία (Ιστολογία) ή Εμβρυολογία Β 14. 

Παθοφυσιολογία Α 15. Παθοφυσιολογία Β 16. Γενική Παθολογική Ανατομία 17. 

Ειδική Παθολογική Ανατομία 

 

Ειδικά προαπαιτούμενα: 

 

1. Για την Κλινική Άσκηση Παθολογίας:  Παθολογία Α, Ακτινολογία Α και 1 

από τις Παθολογίες Β ή Γ 

2. Για την Κλινική Άσκηση Χειρουργικής: Χειρουργική Α, Ακτινολογία Α και 1 

από τα εξής μαθήματα: Ορθοπεδική, Ουρολογία, Χειρουργική Γ 

3. Για την Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής / Γυναικολογίαs-Μαιευτικής: 

Ακτινολογία Α και Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία  

4. Για τις Κλινικές Ασκήσεις Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογίας: 

Ακτινολογία Α και 3 από τα εξής 4 μαθήματα: Νευρολογία, Ψυχιατρική, 

ΩΡΛ, Οφθαλμολογία 

5. Για την Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ. Ακτινολογία Α. και 1 από τα 2 μαθήματα: 

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία/Δημόσια Υγεία, Διατροφή 

6. Για την Κλινική Άσκηση Τ.Ε.Π. : Eπείγουσα Ιατρική  
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Χρηματοδότηση 

 Προτεραιότητα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχουν οι φοιτητές που 

μετακινούνται για πρώτη φορά.  

 Στο σύνολο των αιτήσεων, 10% θα αφορά σε συμμετοχή μεταπτυχιακών 

φοιτητών και 10% διδακτορικών φοιτητών. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις σε μια 

από τις δύο  κατηγορίες, το ποσοστό 10% θα  μεταφέρεται στην άλλη. Αν δεν 

συμπληρώνεται το ποσοστό 20%, θα μεταφέρεται το υπολειπόμενο ποσοστό 

στους προπτυχιακούς φοιτητές. Για την αξιολόγησή τους, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές καταθέτουν αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους 

προγράμματος. Τόσο οι μεταπτυχιακοί όσο και οι διδακτορικοί φοιτητές θα 

καταθέτουν το βιογραφικό τους και η αξιολόγηση από την Επιτροπή θα 

γίνεται με βάση τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τις 

παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αλλά και το συνολικό βιογραφικό.   

 Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα θα 

μπορούν να μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση, με το ενδεχόμενο 

να λάβουν υποτροφία στην περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων, ανάλογη με τα 

ταμειακά διαθέσιμα, αν υπάρξουν, αποκλειστικά πριν τη λήξη της 

μετακίνησής τους.  

 Όσον αφορά τη μετακίνηση για κλινικές ή μαθήματα, οι φοιτητές οφείλουν να 

επιτυγχάνουν τουλάχιστον το 50% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) / 

μαθημάτων, που δηλώνουν στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), 

πριν την έναρξη του προγράμματός τους στο φορέα υποδοχής 

Εύρεση Φορέα Πρακτικής 

Η προθεσμία υποβολής της επιστολής αποδοχής ορίζεται η 30η Ιουνίου για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές και η 30η Απριλίου για τους μεταπτυχιακούς* και τους 

διδακτορικούς φοιτητές. Η έγκαιρη ενημέρωση για μη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα 

δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές της λίστας αναμονής να ζητήσουν τη 

συγκεκριμένη επιστολή και να την υποβάλουν μέχρι την τελική προθεσμία, την 30η 

Ιουνίου.  

*υποχρέωση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι να ενημερώνουν εγκαίρως τη 

Γραμματεία του προγράμματός τους για  

α. την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  

β. το φορέα στον οποίο θα ασκηθούν. 
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Χρόνος Κλινικών Ασκήσεων 

Η φιλοσοφία του προγράμματος Erasmus+ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη 

χρονική και ποιοτική αντιστοίχιση των Κλινικών Ασκήσεων μεταξύ φορέα 

προέλευσης και υποδοχής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχει η δυνατότητα για 

σχετική ευελιξία, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχει σε 

ορισμένες περιπτώσεις χρονική απόκλιση στις Κλινικές Ασκήσεις μεταξύ 

διαφορετικών Ιατρικών Σχολών ανά την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (28/02/2019): 

 

1. Οι φοιτητές που ασκούνται σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

του Εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, για ένα ολόκληρο 

ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος, θα έχουν το δικαίωμα πλήρους αναγνώρισης των 

κλινικών ασκήσεων, ανεξαρτήτως της διάρκειάς του σε εβδομάδες.* 

2. Οι φοιτητές που ασκούνται σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

του εξωτερικού, για διάστημα μικρότερο του ενός εξαμήνου, καλούνται να 

επιλέξουν φορέα υποδοχής που να προσφέρει διάρκεια κλινικής άσκησης 

αντίστοιχης με αυτή που προσφέρει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και επί μη αντιστοιχίας θα συμπληρώνουν χρόνο στην Σχολή μας.** 

3. Οι φοιτητές να αποφεύγουν την παρακολούθηση κλινικών ασκήσεων 

εξαμήνου ή έτους, διαφορετικού από αυτό που φοιτούν.*** 

* Το εξάμηνο ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που διαρκεί το αντίστοιχο εξάμηνο 

στο Ίδρυμα Υποδοχής. Για να ισχύσει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι 

αποδεδειγμένα να διαρκούν οι Κλινικές Ασκήσεις για τους μετακινούμενους φοιτητές 

όσο διαρκούν και για τους αντίστοιχους φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής. 

**Εναλλακτικά θα γίνεται δεκτός χρόνος Κλινικής Άσκησης με απόκλιση από τον 

χρόνο της αντίστοιχης Κλινικής Άσκησης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, αρκεί αποδεδειγμένα να είναι ο χρόνος της αντίστοιχης Κλινικής Άσκησης 

στο Ίδρυμα Υποδοχής. 

***Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να συμπεριληφθούν άλλου εξαμήνου 

Κλινικές Ασκήσεις, αν εκ των πραγμάτων και αποδεδειγμένα με βάση την 

αλληλογραφία με το Ίδρυμα Υποδοχής δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. 

Κανονισμός  - Περιορισμός Αλλαγών στις Κλινικές Ασκήσεις, μετά το  πέρας της 

προθεσμίας υποβολής  της Αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus 
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Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δυνατότητες 

άσκησης στο φορέα υποδοχής, με βάση τις οποίες ιεραρχούν τις δηλώσεις τους προς 

την Ιατρική Σχολή και έχοντας λάβει υπόψη τους την οδηγία για τα Γενικά και τα 

Ειδικά Προ-απαιτούμενα μαθήματα. 

Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών στο φορέα υποδοχής γίνονται δεκτές μόνο 

μετά από έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγησή 

τους.  

 

 


