ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α.
(Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φαρμακευτικής εξειδικεύει και συμπληρώνει τις
διατάξεις της υπ’ αριθ. 119/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/τ.Β΄/23-10-2015) Πράξης Πρύτανη, η
οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθ. 57/15-5-2015 (ΦΕΚ 1175/τ.Β΄/19-6-2015) Πράξη
Πρύτανη (“Αντικατάσταση της Υ.Α. υπ’ αριθ. Β7/59/27-12-1993 [ΦΕΚ 966, τ. Β΄], που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου

Αθηνών.

–

Αναμόρφωση

του

προγράμματος”).
Άρθρο 2
Όργανα Π.Μ.Σ.
Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνδεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο
Ν.2083/1992 και στο άρθ.2 παρ.β του Ν.3685/08.
β) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. η οποία αποτελείται από δέκα (10) μέλη
(Πρόεδρος και τρία [3] μέλη από κάθε Τομέα) και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.. Των
εργασιών της προεδρεύει ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Καθήκοντα

Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Σπουδών εκτελεί ο εκάστοτε Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τμήματος.
γ) Οι επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών είναι μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο
Π.Μ.Σ. ορίζονται από τη ΓΣΕΣ το Δεκέμβριο του Α’ εξαμήνου λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατόπιν συνεννόησης με
τη συντονιστική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πιθανή μετακίνηση
κάποιου φοιτητή μέσω Erasmus και η επιλογή γίνεται με αντικειμενικό τρόπο, αφού
πάρουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μια εικόνα από τα σχετικά αντικείμενα μέσω των

πρώτων παραδόσεων.

Την ίδια περίοδο η ΓΣΕΣ ορίζει τα άλλα δύο (2) μέλη της

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη
σχετική εισήγηση του επιβλέποντα. Ένα εκ των δύο μελών είναι δυνατό να είναι μέλος
Δ.Ε.Π. ή Ερευνητής Ερευνητικών Ιδρυμάτων εκτός του Τμήματος Φαρμακευτικής. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε τουλάχιστον δύο μέλη της
Επιτροπής να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 3
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., προκηρύσσεται αριθμός θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών o οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ενενήντα (90).
Στην Ειδίκευση υπ’ αριθ. 1. «Κλινική Φαρμακευτική» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Στις

Ειδικεύσεις υπ’ αριθ. 2. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών

Ενώσεων – Κατευθύνσεις: Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακολογία, Ραδιοφαρμακευτική
Χημεία» και 3. «Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»,
πτυχιούχοι

Τμημάτων/Σχολών

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Φαρμακευτικής,

γίνονται δεκτοί

Χημείας,

Χημικών

Μηχανικών, Βιολογίας και Ιατρικής Α.Ε.Ι. και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Στην Ειδίκευση υπ’ αριθ. 4. «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή

και Έλεγχος

Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής,
Επιστήμης Υλικών, Κτηνιατρικής και Γεωπονικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Στην Ειδίκευση υπ’ αριθ. 5. «Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία», γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι

Τμημάτων/Σχολών

Βιολογίας,

Ιατρικής,

Φαρμακευτικής,

Βιολογικών

Χημείας,

Χημικών

Εφαρμογών-Βιοτεχνολογίας

και

Μηχανικών,
Βιοχημείας

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επισημαίνετε ότι το 80% των εισακτέων θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών
Τμήματων Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τη δημοσίευση της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (ή την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής

μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι 20 Οκτωβρίου (ή την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα).
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο γραπτώς στη Γραμματεία του αντίστοιχου
Τομέα και η οριστικοποίηση επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μέχρι 27

Οκτωβρίου (ή την πρώτη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα).

Έναρξη των μαθημάτων

γίνεται 1 Νοεμβρίου (ή την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. www.pharm.uoa.gr κατά το μήνα Ιούνιο.

Άρθρο 4
Επιτροπές Ειδικεύσεων
(Επιλογής και Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών)
Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’έτος από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. Τριμελής Επιτροπή για κάθε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) η
οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και συντονίζει επί
μέρους θέματα της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης.
Η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και την κατάταξή τους. Η τελική επιλογή γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από
κοινή εισήγηση της Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
Οι

Διπλωματικές

Εργασίες

των

Μεταπτυχιακών

Φοιτητών,

εξετάζονται

και

βαθμολογούνται από τις επιμέρους τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 2.
Άρθρο 5
Κριτήρια Επιλογής
Για την Ειδίκευση υπ’αριθ. 1. «Κλινική Φαρμακευτική» η επιλογή των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Α/Α

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (%)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

1

40

ΠΤΥΧΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1,2

2

10

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3

10

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ή
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ3

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

4

10

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 3
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙ
ΝΗΤΙΚΗ Ι (ή ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ή ΚΛΙΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ)
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ4 /
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙ
ΝΗΤΙΚΗ ΙΙ

5

10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (με κριτές)
ή
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(αριθμός μηνών)

6

20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕΛΟΣ 1: 34%
(0-10)
ΜΕΛΟΣ 2: 30%
(0-10)
ΜΕΛΟΣ 3: 30%
(0-10)
Μέσος όρος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
(0-100)
1
Στην περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής με ονομαστική κλίμακα (πχ. A, B …) όπου Χ η βάση επιτυχίας, τότε ο
βαθμός θα υπολογίζεται ως εξής: α) πλήθος σημείων (κ) μεταξύ του βαθμού πτυχίου και της βάσης (χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται η βάση), β) συνολικός αριθμός σημείων (λ) δηλ, μεταξύ άριστα και της βάσης, γ) η αντιστοίχιση
στην κλίμακα 0-10 θα είναι: 5+ (10-5) * κ/λ.
Παράδειγμα 1: αν ο βαθμός είναι Β και η βάση D, τότε: B,C --> κ=2, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 2/3 = 5 +
3.33 = 8.33
Παράδειγμα 2: αν ο βαθμός είναι D και η βάση D, τότε: κ=0, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 0 = 5 + 0 = 5
Παράδειγμα 3: αν ο βαθμός είναι Α και η βάση D, τότε: A,B,C --> κ=3, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 1 = 5 + 5
= 10
2
Βαθμός πτυχίου (από Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής): Σταθμισμένος ως προς τη μέση τιμή του βαθμού πτυχίου
κατά το έτος απόκτησης.
3
Αν περισσότερα από 1 πτυχία/μεταπτυχιακά, τότε χρησιμοποιείται ο μέσος όρος τους.
4
Στην περίπτωση που πάψει να υπάρχει, θα αφαιρεθεί από παράγοντας.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος.

Επίσης απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές και επαρκής γνώση της

Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
Για τις Ειδικεύσεις υπ’αριθ. 2. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών
Ενώσεων – Κατευθύνσεις: Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακολογία, Ραδιοφαρμακευτική
Χημεία», 3. «Φαρμακευτική Ανάλυση – Ελεγχος Ποιότητας» και 4. «Απομόνωση,
Ανάπτυξη, Παραγωγή και Ελεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» η επιλογή των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα
Σε κάθε Μ.Δ.Ε. αθροίζεται η βαθμολογία κάθε υποψήφιου στα

•

προπτυχιακά μαθήματα του αντικειμένου του (αξιολόγηση 30%).
Για φοιτητές άλλων τμημάτων η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών

•

Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) δύναται να αντιστοιχεί στα προπτυχιακά
μαθήματα,

μαθήματα

με

διαφορετικούς

τίτλους

εφ’οσον

το

περιεχόμενό τους σε μεγάλο βαθμό είναι το ίδιο.
β) Βαθμός πτυχίου (αξιολόγηση 30%)
γ) Συνέντευξη και άλλα προσόντα (αξιολόγηση 40%)
•

Κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται σε συνέντευξη από την
Ε.Ε.Μ.Φ.

Επιπλέον στοιχεία του υποψηφίου, όπως Μεταπτυχιακοί τίτλοι,

δημοσιεύσεις, Πτυχιακή εργασία, συνεκτιμώνται μαζί με την συνέντευξη.
δ) Ξένη γλώσσα (απαραίτητη)
•
•

Επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

ε) Επάρκεια Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, στην περίπτωση που ο
υποψήφιος είναι αλλοδαπός, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού

•

Ιδρύματος.
στ) Δύο συστατικές επιστολές (εξαιρούνται οι φοιτητές του οικείου Τμήματος)

Για την Ειδίκευση υπ’αριθ. 5. «Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία» η επιλογή των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
(%)

1

40

ΠΤΥΧΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ1,2

2

10

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3

10

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ή
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ3

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

4

10

5

10

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Φαρμ. Τεχνολογία Ι / Δερματολογία Ι
Φαρμ. Τεχνολογία ΙΙ / Δερματολογία ΙΙ
Κοσμητολογία
Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (με κριτές)
ή
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(αριθμός μηνών)
ΜΕΛΟΣ 1: 34%
(0-10)
20

6

ΜΕΛΟΣ 2: 30%
(0-10)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕΛΟΣ 3: 30%
(0-10)
Μέσος όρος
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
(0-100)

1

Στην περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής με ονομαστική κλίμακα (πχ. A, B …) όπου Χ η βάση επιτυχίας, τότε ο
βαθμός θα υπολογίζεται ως εξής: α) πλήθος σημείων (κ) μεταξύ του βαθμού πτυχίου και της βάσης (χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται η βάση), β) συνολικός αριθμός σημείων (λ) δηλ, μεταξύ άριστα και της βάσης, γ) η αντιστοίχιση
στην κλίμακα 0-10 θα είναι: 5+ (10-5) * κ/λ.
Παράδειγμα 1: αν ο βαθμός είναι Β και η βάση D, τότε: B,C --> κ=2, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 2/3 = 5 + 3.33 = 8.33
Παράδειγμα 2: αν ο βαθμός είναι D και η βάση D, τότε: κ=0, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 0 = 5 + 0 = 5
Παράδειγμα 3: αν ο βαθμός είναι Α και η βάση D, τότε: A,B,C --> κ=3, A,B,C -->λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 1 = 5 + 5 = 10
2

Βαθμός πτυχίου (από Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής): Σταθμισμένος ως προς τη μέση τιμή του βαθμού
πτυχίου κατά το έτος απόκτησης.
3
Αν περισσότερα από 1 πτυχία/μεταπτυχιακά, τότε χρησιμοποιείται ο μέσος όρος τους.

Ειδικά για τις Ειδικεύσεις υπ’αριθ. 1. «Κλινική Φαρμακευτική»,

4. «Απομόνωση,

Ανάπτυξη, Παραγωγή και Ελεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» και 5.
«Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία» στην περίπτωση που σε ένα περιορισμένο
αριθμό μαθημάτων δεν βρίσκονται αντίστοιχα μαθήματα, η Ε.Ε.Μ.Φ. ζητά από τον
υποψήφιο να συμπληρώσει τις αντίστοιχες γνώσεις και να υποβληθεί σε προφορική
εξέταση.
Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η Συντονιστική Επιτροπή
μπορούν

να

εισηγηθούν

μικρότερο

αριθμό

εισακτέων

από

τον

αριθμό

των

προκηρυχθεισών θέσεων.
Άρθρο 6
Επιβλέποντες Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται επιβλέπων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του
Ν.3685/08, ένα μέλος Δ.Ε.Π.. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο επιβλέπων θα
παρακολουθεί και θα συμβουλεύει το μεταπτυχιακό φοιτητή και θα είναι σε θέση να
γνωρίζει την πορεία των σπουδών του.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ. μπορεί να αποκτήσει το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εφόσον έχει συμπληρώσει ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.).
α) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό
μεταπτυχιακών μαθημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης. Η
Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να εξειδικεύει
περαιτέρω τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.

Σε

εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μία απουσία ανά μάθημα/σεμινάριο με επαρκή
δικαιολογητικά. Τον έλεγχο της παρακολούθησης των μαθημάτων/σεμιναρίων και των
δικαιολογητικών των απουσιών

διενεργεί η Γραμματεία του Μ.Δ.Ε. με βάση τα

παρουσιολόγια που υποβάλλονται από τους διδάσκοντες στο τέλος των μαθημάτων και
των σεμιναρίων.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε μάθημα με βαθμολογική κλίμακα
από μηδέν έως δέκα (0 – 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο βαθμός
«πέντε» (5).
Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή σ’ ένα ή περισσότερα μαθήματα
του Π.Μ.Σ. (βαθμολογία κάτω του πέντε) παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης για
μια ακόμη φορά. Εάν κατά την επανεξέταση ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει έστω
και σε ένα από τα οφειλόμενα μαθήματα, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Οι εξετάσεις αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά τη λήξη των μαθημάτων και διαρκούν δύο
(2) εβδομάδες. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι, μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση
των εξετάσεων, να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα. Κατά την εξεταστική περίοδο του
χειμερινού εξαμήνου οι επαναληπτικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων γίνονται μία (1)
εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Στην περίπτωση του εαρινού

εξαμήνου, οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξάγονται το πρώτο 15μερο του
Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση ο μεταπτυχιακός φοιτητής
υποχρεούται να διακόψει τις σπουδές του.
Ειδικά

στην

Ειδίκευση

υπ’αριθ.

5.

«Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία»

προβλέπεται Πρακτική Άσκηση σε Βιομηχανία η οποία παράγει Τοπικά Σκευάσματα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν τη Βιομηχανία που θα ασκηθούν από σχετικό

πίνακα που συντάσσεται από τη Γραμματεία του Μ.Δ.Ε.

Η πρακτική άσκηση

επιβλέπεται από στέλεχος της Βιομηχανίας που έχει οριστεί ως υπεύθυνος.

Ο

τελευταίος βεβαιώνει εγγράφως την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και με
την ευθύνη του ασκούμενου μεταπτυχιακού φοιτητή προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο
στη Γραμματεία του Μ.Δ.Ε..

Επίσης, προβλέπεται Κλινική Πρακτική

η οποία

επιβλέπεται από τη Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική εργασία που
θα του ανατεθεί, και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως πρωτότυπο
ερευνητικό τμήμα. Όλες οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια
του τελευταίου μήνα του 18μηνου. Οι ακριβείς ημερομηνίες παρουσίασης θα ορίζονται
από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. το λιγότερο δύο μήνες πριν την παρουσίαση. Με το
πέρας των δεκαοκτώ μηνών ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει
και υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία του.
β) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε δεκαοκτώ
(18) μήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής μπορεί να
εγκρίνει

παράταση διάρκειας το μέγιστο εννέα (9) μηνών για την υποστήριξη της

διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει κάνει
έγγραφη αίτηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. το λιγότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των δεκαοκτώ (18)
μηνών, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της παράτασης.
γ) Η Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να εγκρίνει την αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού
φοιτητή μετά από αίτησή του ή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
δ) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία ανέρχονται στο ποσό
των # 1.500,00 # € συνολικά. Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: αμέσως
μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα
από την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής (# 500,00 # €),
δεύτερη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του β’ εξαμήνου (#
500,00 # €) και τρίτη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του γ’
εξαμήνου (# 500,00 # €). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται στην ALPHA BANK σε
λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει καταβάλλει το ποσό της δόσης
εντός των ως άνω καθορισμένων χρονικών διαστημάτων, θα του αποστέλλεται επίσημη
γραπτή ενημέρωση από την Γραμματεία του Μ.Δ.Ε. όπου και θα ενημερώνεται για την

οφειλή του.

Αν μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής

(σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της γραμματείας) του εγγράφου δεν καταβάλλει
το αντίτιμο, τότε θα ο υπεύθυνος του Μ.Δ.Ε. θα συντάσσει έγγραφο προς τον Τομέα
όπου θα αιτείται η διακοπή φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επικουρούν το έργο των μελών Δ.Ε.Π. στις Προπτυχιακές
Εργαστηριακές Ασκήσεις του Τομέα και συμμετέχουν στις Επιτηρήσεις των Εξετάσεων
των Προπτυχιακών Μαθημάτων τριάντα (30) με σαράντα (40) ώρες συνολικά.
ε)

Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων (πιστωτικές

μονάδες x βαθμός μαθήματος) συν (πιστωτικές μονάδες x βαθμός διπλωματικής
εργασίας) δια του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων μαθημάτων και
διπλωματικής εργασίας.

