ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ.
“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ”
(Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο Βιομηχανική Φαρμακευτική εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’
αριθ. 120/2-10-2015 (ΦΕΚ 2265/τ.Β΄/20-10-2015) Πράξης Πρύτανη, η οποία
αντικατέστησε την υπ’ αριθ. 56/15-5-2015 (ΦΕΚ 1175/τ.Β΄/19-6-2015) Πράξη Πρύτανη
(“Αντικατάσταση της Υ.Α υπ’ αριθ. Β7/464/25-09-1998 [ΦΕΚ 1063 τ. Β’], που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική».
– Αναμόρφωση του προγράμματος.”), για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ.
Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
α)Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φαρμακευτικής, η
σύνθεση της οποίας ορίζεται στο Ν.3685/08 άρθρο 2 παρ. β.
β)Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι τριμελής και ορίζεται από την
Γ.Σ.Ε.Σ. Των εργασιών της προεδρεύει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται από
τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. ασχολείται με την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για το
Π.Μ.Σ.
γ)Οι επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. «Βιομηχανική Φαρμακευτική»
και ορίζονται από τη ΓΣΕΣ το Δεκέμβριο του Α’ εξαμήνου με βάση 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 ο η ΓΣΕΣ ορίζει τα άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π.
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. εκτός του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Άρθρο 3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ο
οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Υποψήφιοι δύνανται να είναι
απόφοιτοι Τμημάτων/Σχολών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών
Μηχανικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής
ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής (αντιστοιχία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 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).

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 επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
20 Οκτωβρίου (ή την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα). Ενστάσεις και οριστικοποίηση
επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι 27 Οκτωβρίου. Ενστάσεις μπορούν να
υποβληθούν μόνο γραπτώς στη Γραμματεία του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.
Η οριστικοποίηση των 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
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βαθμός Πτυχίου (σταθμισμένος με βάση τον Μ.Ο. του
Τμήματος τα 2 τελευταία χρόνια)
Bαθμός πτυχιακής εργασίας
Πτυχιακή εργασία στη Φαρμακευτική Τεχνολογία ή
Βιοφαρμακευτική ή Φαρμακοκινητική ή Κοσμητολογία
Βαθμός διπλωματικής εργασίας
Διπλωματική εργασία στη Φαρμακευτική Τεχνολογία ή
Βιοφαρμακευτική ή Φαρμακοκινητική ή Κοσμητολογία
Βαθμός Διδακτορικής διατριβής
Διδακτορική διατριβή στη Φαρμακευτική Τεχνολογία ή
Βιοφαρμακευτική ή Φαρμακοκινητική ή Κοσμητολογία
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή Συνέδρια με κριτές
Σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο ή Η/Υ
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
Συνέντευξη

x 500
x 50
200 μόρια
x 50
200 μόρια
x 50
200 μόρια
50 μόρια κάθε μία
2 μόρια/ώρα
50 μόρια/ εξάμηνο
0-100 μόρια

Άρθρο 5
ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Δ.Ε.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Βιομηχανική
Φαρμακευτική» μπορεί να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) εφόσον έχει συμπληρώσει ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.).
1. Μαθήματα, Εργαστήρια, Σεμινάρια-μελέτες περίπτωσης: Οι είκοσι τέσσερις (24)
Π.Μ. προέρχονται από τα μαθήματα και τα εργαστήρια του προγράμματος. Τα
σεμινάρια προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή τρεις (3) Π.Μ. Η συμπλήρωση
Π.Μ. από τα μαθήματα και τα σεμινάρια-μελέτες περίπτωσης του Π.Μ.Σ. σημαίνει ότι
ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να τα έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς.
Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα γίνονται εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. 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 Τομέα Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας με βάση τα παρουσιολόγια που υποβάλλονται από τους διδάσκοντες στο
τέλος των μαθημάτων και των σεμιναρίων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε μάθημα καθώς και στα σεμινάρια
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. ή στα σεμινάρια (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 ή τα σεμινάρια,
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Οι εξετάσεις αρχίζουν αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων και διαρκούν τρεις (3)
εβδομάδες. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι, μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση
των εξετάσεων, να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα. Οι εξετάσεις των σεμιναρίων
γίνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους και οι εξεταστές είναι υποχρεωμένοι, μια
εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων και των σεμιναρίων γίνονται τη
δεύτερη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
2. Πρακτική Άσκηση: Η πρακτική άσκηση προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή οκτώ
(8) Π.Μ. Η πρακτική άσκηση επιβλέπεται από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν τη Φαρμακευτική Βιομηχανία που θα ασκηθούν
από σχετικό πίνακα που συντάσσεται από τη Γραμματεία του Τομέα Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της περιόδου της
πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση επιβλέπεται από στέλεχος της
Φαρμακευτικής 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 Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.
3. Διπλωματική Εργασία: 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. Η διπλωματική εργασία προσφέρει στο
μεταπτυχιακό φοιτητή πενήντα πέντε (55) Π.Μ. Όλες οι διπλωματικές εργασίες
παρουσιάζονται και βαθμολογούνται κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του
18μηνου (εντός του Απριλίου). Οι παρουσιάσεις όλων των εργασιών γίνονται ανάλογα
με τον αριθμό των φοιτητών σε μία ή δύο ημέρες. Με το πέρας των δεκαοκτώ μηνών ο
μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και υποστηρίξει τη
διπλωματική εργασία του. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Φαρμακευτικής μπορεί να εγκρίνει τρίμηνη παράταση 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. Οι ακριβείς ημερομηνίες
παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών ορίζονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. το
λιγότερο δύο μήνες πριν την παρουσίαση. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός
φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας μέχρι το
τέλος του Ιουλίου διαγράφεται από το πρόγραμμα.
4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επικουρούν στην εκπαίδευση και στην εξέταση
προπτυχιακών φοιτητών της Φαρμακευτικής σε εργαστήρια και μαθήματα που
προσφέρει ο Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, τριάντα (30) με σαράντα (40) ώρες
συνολικά.
5. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων (πιστωτικές
μονάδες x βαθμός μαθήματος/σεμιναρίων) συν (πιστωτικές μονάδες x βαθμός
διπλωματικής εργασίας) δια του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων
μαθημάτων, σεμιναρίων και διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα ανά εξάμηνο, παρουσιάζεται παρακάτω.

Α΄ Εξάμηνο

Συνολικός
Ώρες
Αριθμός
Διδασκαλίας/ Πιστωτικών
α
Εβδομάδα
Μονάδων β

Φαρμακευτική Μικροβιολογία

2

3

Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση

2

3

Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις
Φαρμακευτικές Επιστήμες

2

3

Φυσική Φαρμακευτική και Νανοτεχνολογία

2

3

Έλεγχος, Διασφάλιση και Σχεδιασμός Ποιότητας

2

3

Προχωρημένη Φαρμακευτική Τεχνολογία Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Μορφών

2

3

Προχωρημένη Κοσμητολογία

2

3

Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική

2

3

Ώρες
Πρακτικής /
Εβδομάδα γ

Συνολικός
Αριθμός
Πιστωτικών
Μονάδων β

40

8

Συνολικές
Ώρες
Διδασκαλίας

Συνολικός
Αριθμός
Πιστωτικών
Μονάδων β

28

3

Β΄ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία
Α΄ και Β΄ Εξάμηνα
Σεμινάρια - Μελέτες Περίπτωσης

Συνολικός
Αριθμός
Πιστωτικών
Μονάδων β

Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνα
Διπλωματική Εργασία

-δ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ.

α

55
90

Συνολικά είκοσι οκτώ (28) ώρες ανά κωδικό.
Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων υπολογίστηκε θεωρώντας ότι μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί
σε είκοσι (20) ώρες συνολικής απασχόλησης (διδασκαλία, εργαστήρια και προσωπική μελέτη).
γ
Ένας (1) μήνας πρακτική άσκηση με καθημερινή παρουσία στη φαρμακευτική βιομηχανία οκτώ (8)
ωρών.
δ
Περιλαμβάνει ερευνητική εργασία, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
β

Άρθρο 7
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε #2.000,00# ευρώ.
Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: αμέσως μετά την οριστικοποίηση των
επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και πριν από την έναρξη των μαθημάτων
(#500,00# ευρώ), δεύτερη δόση: μία εβδομάδα μετά τη λήξη των εξετάσεων
(#750,00# ευρώ) και τρίτη δόση: μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση της
διπλωματικής εργασίας (#750,00# ευρώ). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται στην ALPHA
BANK σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

