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1. ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ
1.1. ΙΓΡΤΗ – ΟΝΟΜΑΙΑ
Σν «Διιεληθφλ Παλεπηζηήκηνλ ζσλνο» κε ηέζζεξηο ρνιέο ηδξχζεθε ην 1837.
Πξψηνο πξχηαλεο δηνξίζζεθε ν θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο Κ.Γ. ρηλάο. «εκάληνξεο»,
δειαδή θνζκήηνξεο, νη: Μηραήι Απνζηνιίδεο ηεο Θενινγηθήο, Αλαζηάζηνο Λεπθίαο
ηεο Ηαηξηθήο, Γεψξγηνο Ράιιεο ηεο Ννκηθήο θαη Νεφθπηνο Βάκβαο ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο. Αξγφηεξα, ην 1862, ην ίδξπκα κεηνλνκάζζεθε ζε «Δζληθφλ Παλεπηζηήκηνλ».
Σν 1911, γηα λα εθπιεξσζεί φξνο ηεο δηαζήθεο ηνπ κεγάινπ επεξγέηε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησάλλνπ Γφκπνιε, ηδξχζεθε ην «Καπνδηζηξηαθφλ Παλεπηζηήκηνλ»,
ζην νπνίν ππήρζεζαλ νη ρνιέο Θενινγηθή, Ννκηθή θαη Φηινζνθηθή. Οη ππφινηπεο
ρνιέο, δειαδή ε Ηαηξηθή θαη ε Φπζηθνκαζεκαηηθή απνηεινχζαλ ην «Δζληθφλ
Παλεπηζηήκηνλ». Σα δχν απηά Ηδξχκαηα κε μερσξηζηή ην θαζέλα λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα, πεξηνπζία, ζθξαγίδα θαη ζεκαζία, είραλ θνηλή δηνίθεζε. Με ηνλ
Οξγαληζκφ ηνπ 1932 (Νφκνο 5343) νξίζζεθε φηη, ηα δχν Ηδξχκαηα ζπλαπνηεινχλ ην
«Δζληθφλ θαη Καπνδηζηξηαθφλ Παλεπηζηήκηνλ Αζελψλ» κε θνηλή δηνίθεζε. Με ην
χληαγκα ηεο 9εο Ηνπλίνπ 1975 (άξζξν 16, παξ.5), θαηνρπξψλεηαη ε πιήξεο
απηνδηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο Αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. ήκεξα ε
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηέπεηαη απφ ην Ν.1268/1982 πνπ
αλακφξθσζε πιήξσο ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.
1.2. ΣΔΓΑΗ
Σν Παλεπηζηήκην ζηεγάζηεθε αξρηθά θάησ απφ ηελ Αθξφπνιε, ζηελ ηδησηηθή
νηθία ηνπ αξρηηέθηνλα Κιεάλζε, πνπ ήδε αλαζηειψζεθε θαη απνθαηαζηάζεθε ζηελ
αξρηθή ηεο κνξθή. Σν ζεκεξηλφ θεληξηθφ θηήξην (επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ)
ζρεδηάζηεθε απφ ην Γαλφ αξρηηέθηνλα Hansen, ζεκειηψζεθε ην 1839 θαη θηίζηεθε
θαη εμσξατζζεθε ζηαδηαθά. ην θηήξην απηφ ζηεγάδνληαη νη Πξπηαληθέο Αξρέο θαη
Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ, εθηφο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ
Παλεπηζηεκηφπνιε (Εσγξάθνπ), θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ηηο Οηθνλνκηθέο
Τπεξεζίεο, ηε Γηεχζπλζε ησλ Γξαθείσλ ησλ ρνιψλ θαη ηε Γηεχζπλζε
Κιεξνδνηεκάησλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηήξην ηεο νδνχ Υξήζηνπ Λαδά 6.
Ζ Θενινγηθή ρνιή ζηεγάδεηαη ζην δηθφ ηεο θηήξην ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε. Ζ
ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηεγάδεηαη θπξίσο ζην
Μέγαξν Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ησλ νδψλ ίλα, φισλνο θαη Μαζζαιίαο. Σν
Σκήκα Ηαηξηθήο ζηεγάδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο ζην Γνπδί θαη ζε δηάθνξα
Ννζνθνκεία, Κιηληθέο θιπ. Ζ Φηινζνθηθή ρνιή ζηεγάδεηαη ζην δηθφ ηεο θηήξην
ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε. Ζ ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο
ζηεγάδνληαη θπξίσο ζηα δηθά ηνπο θηήξηα ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε. Δπίζεο ην Σκήκα
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη ζηα θηήξηα ηεο παιηάο
Δ.Α..Α. ζηε Γάθλε, ην Σκήκα Οδνληηαηξηθήο θαη ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ζηα δηθά
ηνπο θηήξηα ζην Γνπδί, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ νδφ
Υεξζψλνο 8 θαη φισλνο 57, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ζηελ νδφ
Ηππνθξάηνπο 33, ην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ νδφ
ηαδίνπ 5, ην Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ζηελ
Παλεπηζηεκηφπνιε.
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1.3. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΠΟΛΗ
Σν 1963 εθρσξήζεθε δαζηθή έθηαζε ησλ δήκσλ Εσγξάθνπ θαη Καηζαξηαλήο,
1.550 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, απφ ην Γεκφζην πξνο ην Παλεπηζηήκην, γηα ηελ αλέγεξζε
ηεο Παλεπηζηεκηφπνιεο. Αξρηθά ιεηηνχξγεζαλ ν κεγάινο Οίθνο Φνηηεηνχ, νη
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην θηήξην Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε Θενινγηθή ρνιή.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1981 εγθαηληάζζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηα λέα θηήξηα
ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. Σν 1988
εγθαηληάζζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ην
1989 νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ησλ ρψξσλ ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο θαη
Φαξκαθεπηηθήο.
ήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί πνιιά έξγα ππνδνκήο (νδνπνηΐα, θσηηζκφο,
πδξνδφηεζε, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, εζηηαηφξην, ηαηξείν, αλαγλσζηήξηα,
παηδηθφο ζηαζκφο). Έρεη εμαζθαιηζζεί ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε ιεσθνξείν. κσο εθθξεκνχλ αθφκε πνιιά
έξγα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Παλεπηζηεκηφπνιεο ζχκθσλα κε ηα αξρηθά ζρέδηα.
1.4. ΓΙΟΙΚΗΗ
Χο Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ην Παλεπηζηήκην είλαη, θαηά ην χληαγκα,
Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελν, επνπηεχεηαη δε θαη
επηρνξεγείηαη απφ ην Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ην πκβνύιην, ν
Πξύηαλεο θαη ε ύγθιεηνο.
Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη: α) απφ ηνλ Πξχηαλε, β) ηνπο Κνζκήηνξεο, γ) ηνπο
Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ θαη κέρξη δχν (2) αλά ρνιή, δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, έλαλ (1) κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ε) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, έλαλ
ηνπ Δηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), έλαλ ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.) θαη έλαλ ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ
Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.).
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πγθιήηνπ παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ νη
Αλαπιεξσηέο ηνπ Πξχηαλε θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
1.5. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα είλαη ην Σκήκα, πνπ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο θαη ρνξεγεί εληαίν πηπρίν, ην νπνίν φκσο
κπνξεί λα έρεη θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο. Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο
Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο,
πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. Σκήκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγγελείο επηζηήκεο ζπγθξνηνχλ κία ρνιή.
Σα φξγαλα δηνίθεζεο α) ηεο ρνιήο είλαη: α) ν Κνζκήηνξαο, ε Κνζκεηεία θαη ε
Γεληθή πλέιεπζε, β) ηνπ Σκήκαηνο είλαη: ν Πξφεδξνο, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο
θαη γ) ηνπ Σνκέα είλαη: ν Γ/ληήο θαη ε Γεληθή πλέιεπζε.
Δθηφο απφ ηα πηπρία, ην Παλεπηζηήκην ρνξεγεί επίζεο κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα
εηδίθεπζεο θαη δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα.
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1.6. ΠΡΟΧΠΙΚΟ
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειείηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ
Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.), ην Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.Π.), ην
Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΗ.Π.), ην Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ
Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. Σν Γ.Δ.Π. απαξηίδνπλ νη
Καζεγεηέο (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο) θαη νη
ππεξεηνχληεο Λέθηνξεο. ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κε δηδάθηνξεο βνεζνί, πνπ έρνπλ παξακείλεη ζην
Παλεπηζηήκην γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαζψο θαη νη επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο θαη δηδάζθαινη μέλσλ γισζζψλ.
1.7. ΦΟΙΣΗΣΔ
Οη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαθξίλνληαη ζε πξνπηπρηαθνχο θαη
κεηαπηπρηαθνχο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηαθξίλνληαη: α) ζηνπο ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο θαη β) ζηνπο εληαρζέληεο ζηηο Δηδηθεχζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..).
1.8. ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
Ζ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζε Α.Δ.Η. θαη απνβάιιεηαη
κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
κέζσλ κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλν ην Α.Δ.Η. γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ
νξγάλσλ ηνπ Α.Δ.Η./www.uoa.gr/foithtes
1.8.1. ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ
Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε
Ζ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 15,
πξνζθέξεη ζηνλ θνηηεηή:
Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε
Ζ πεξίζαιςε απηή παξέρεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πνπ ζηεγάδεηαη
ζηνλ Α΄ φξνθν (γξαθείν 6-10) ηνπ θηηξίνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο,
Ηππνθξάηνπο 15 (ηει. 210-3688220 / 210-3688216 / 210-3688228).
Ζ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πεξηιακβάλεη:
α) Ηαηξείν, φπνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη δσξεάλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
γίλνληαη επηζθέςεηο ζην ζπίηη θαη φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εηζάγνληαη ζε Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο θαη
λνζειεχνληαη κε έμνδα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη
λνζειείαο ζηε Ββ ζέζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ.
β) Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην. Γηεμάγεη ηηο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ησλ
θνηηεηψλ, δσξεάλ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://lesxi.uoa.gr/foithtikimerimna/ygeionomiki-yphresia.html
Φνηηεηηθά Δζηηαηφξηα
1. Σν εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί κε ζχζηεκα
απηνεμππεξέηεζεο θαη ζέζεηο 280, εμππεξεηεί 1.000 πεξίπνπ θνηηεηέο. Παξέρεη
έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε.
6

2. Σν εζηηαηφξην ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε (Κηίξην Φηινζνθηθήο ρνιήο) κε
ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη ζέζεηο 980. Δμππεξεηεί εκεξεζίσο πεξίπνπ 8.000
θνηηεηέο. Παξέρεη έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε.
3. Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ζηηίδνληαη ζε ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα Α θαη
Β θαηεγνξίαο πεξηνρήο Αζελψλ, πνπ παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηνπο θνηηεηέο ζχκθσλα
κε ηηο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ζηηο θνηηεηηθέο Δζηίεο θαη Οηθνηξνθεία.
4. Οη θνηηεηέο πνπ δελ δηαθαηνχληαη δσξεάλ ζίηεζε κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη ζην
εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί, ζην εζηηαηφξην ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο θαη ζηα ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα κε κεησκέλε ηηκή αλάινγε κε ηελ
έθπησζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ παξέρεηαη θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζηηίδνληαη κε δειηία.
Γηα φια απηά ηα ζέκαηα θξνληίδεη ην Γξαθείν πζζηηίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ
εκηφξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15. Σν Γξαθείν πζζηηίνπ
ρνξεγεί ζηνπο θνηηεηέο ηα δειηία ζίηηζεο (θνππφληα) κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα πάξεηε ζην
Γξαθείν πζζηηίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.lesxi.uoa.gr
Μαζήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ
ηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ιεηηνπξγεί γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο,
Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο. Δπίζεο δηδάζθεηαη ε Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, εξβηθή θαη
Ρσζηθή, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγθξνηεί ηκήκα. Ζ δηδαζθαιία ησλ
παξαπάλσ γισζζψλ γίλεηαη 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
Οθηψβξην κέρξη Μάην θαη κπνξεί λα εγγξαθεί ζ’ απηά θάζε θνηηεηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζ’ νπνηαδήπνηε ρνιή θη αλ αλήθεη. Δπίζεο ζην
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα
αξράξησλ θαη πξνρσξεκέλσλ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, γηα ηνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.lesxi.uoa.gr
Μνπζηθφ Σκήκα
Ζ ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειεί έλα ππξήλα ηεο
εθπνιηηηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο ζηνλ ηνκέα ηεο Μνπζηθήο.
Σν Μνπζηθφ Σκήκα απνζθνπεί ζηε κνπζηθή θαη θαιιηηερληθή, γεληθφηεξα,
κφξθσζε ησλ θνηηεηψλ, κε καζήκαηα θαη ζπλαπιίεο. πκκεηέρεη ζηηο κνπζηθέο
εθδειψζεηο, ζηηο γηνξηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο,
θαζψο θαη ζε άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο. Κάζε
θνηηεηήο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ
Μνπζηθνχ Σκήκαηνο απφ ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά.
Σν Μνπζηθφ Σκήκα ζηεγάδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (γξαθείν 6-10),
φπνπ βξίζθεηαη θαη ε κεγάιε αίζνπζα εθπαίδεπζεο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.lesxi.uoa.gr
Γπκλαζηηθή θαη Αζιήκαηα
Γπκλαζηηθή θαη αζιήκαηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν θιάδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο Παλεπηζηεκηαθήο καο Λέζρεο. Σέλληο, πνδφζθαηξν, θαιαζφζθαηξα, πεηφζθαηξα
θαη γεληθά θάζε ηη πνπ αλήθεη ζην επξχ πεδίν ησλ αζιεκάησλ αλήθνπλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα
πάξεηε αλ επηθνηλσλήζεηε κε ην Γπκλαζηήξην.
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Φξνληίδα γηα ηέγε θαη Δξγαζία
ζνη απφ ηνπο θνηηεηέο δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ην ζέκα ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζηελ
Αζήλα, κπνξνχλ ακέζσο κεηά ηελ επηηπρίαο ηνπο, λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (Ηππνθξάηνπο 15). ην Γξαθείν
απηφ παξαθνινπζείηαη ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο θαη παξέρνληαη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο θνηηεηέο. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα βξείηε θάηη πην ζχληνκα θαη πην ζίγνπξα, παξά αλ
ςάρλεηε κφλνη ζαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.lesxi.uoa.gr
Γξαθείν Γηαζχλδεζεο
Κχξηα απνζηνιή ηνπ είλαη λα ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
(θνηηεηέο, απφθνηηνπο, εξεπλεηέο θαη κέιε Γ.Δ.Π.) γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε, κε δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη γηα
πηζαλέο επθαηξίεο απαζρφιεζήο. Βαζηθφο άμνλαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ
απνηειεί θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηαδηνδξνκίαο,
φπσο επίζεο θαη πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://career-office.uoa.gr
Φνηηεηηθέο Δθδξνκέο
Κάζε ρξφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο αλαγξάθεηαη
πίζησζε γηα θνηηεηηθέο εθδξνκέο θνηλσληθήο κφξθσζεο θαη ςπραγσγίαο εζσηεξηθνχ
ή εμσηεξηθνχ.
Οη εθδξνκέο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηηο ρνιέο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
θνηηεηψλ, αλάινγα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη θάζε ρξφλν γηα θάζε ρνιή απφ
ηελ Παλεπηζηεκηαθή χγθιεην θαη κέζα ζηα θαζνξηζκέλα φξηα απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο.
Φνηηεηηθέο Δζηίεο
ηελ Παλεπηζηεκηφπνιε ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία (Φνηηεηηθή Δζηία
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Φ.Δ.Π.Α.), ζηελ νπνία παξέρεηαη δηακνλή θαη δηαηξνθή κε
ρακειή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ, φπσο επίζεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε
κνξθσηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθνςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ.
’ απηή γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο γηα δηακνλή θαη ζίηηζε ή κφλν γηα ζίηηζε. Σν
30% ησλ ζέζεσλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξσηνεγγξαθφκελνπο θνηηεηέο,
πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Κξηηήξην γηα ηνπο
λενεηζαγφκελνπο είλαη ν βαζκφο εηζαγσγήο ηνπο, ελψ γηα ηνπο άιινπο ε απφδνζε ηνπ
θνηηεηή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε.
Σα ρξφληα παξακνλήο ζηελ θνηηεηηθή εζηία δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ
ηα πξνβιεπφκελα –θαηά ρνιή- έηε θνίηεζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηε Γξακκαηεία ηεο Φ.Δ.Π.Α.
Θεαηξηθφ Σκήκα
ηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ιεηηνπξγεί επίζεο ζεαηξηθφ ηκήκα. Μέρξη ζήκεξα
έρεη δψζεη πνιιέο παξαζηάζεηο κε επηηπρία γη’ απηφ θαη δεηά θαη ηε δηθή ζνπ
ζπκκεηνρή.
Δίλαη κηα θνηηεηηθή πξνζπάζεηα κε αμηψζεηο θαη κε ηηο παξαζηάζεηο ηνπ
απεπζχλεηαη φρη κφλν ζην θνηηεηηθφ θφζκν, αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλφ.
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Φνηηεηηθά Αλαγλσζηήξηα
Σα θνηηεηηθά αλαγλσζηήξηα βξίζθνληαη ζην θηίξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο
Λέζρεο, νδφο Ηππνθξάηνπο 15 (Β φξνθνο, ζέζεηο 250) θαη ζην θηίξην ηεο Οδνχ
Ηππνθξάηνπο (Α-Β φξνθνο, ζέζεηο 800).
ηνπο ρψξνπο ησλ αλαγλσζηεξίσλ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη κε δηθά ηνπ βηβιία
ή κε βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο πνπ παξαιακβάλεη ν θνηηεηήο κφλν κε ηε θνηηεηηθή ηνπ
ηαπηφηεηα. Μέρξη ζηηγκήο ηα βηβιία δελ δαλείδνληαη.
Σα αλαγλσζηήξηα ιεηηνπξγνχλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, εθηφο αββάηνπ,
Κπξηαθήο θαη ενξηψλ, απφ ηηο 8 πκ κέρξη 9 κκ ζπλέρεηα.
Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο 1995-1996 ιεηηνπξγεί Αλαγλσζηήξην ζηνπο ρψξνπο ηεο
Παλεπηζηεκηφπνιεο.
ΒηβιηνζήθερνιήοΘεηηθψλΔπηζηεκψλ
Tνπνζεζία
Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηεγάδεηαη ζε θηήξην κεηαμχ ησλ
Σκεκάησλ Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ, φπνπ βξίζθεηαη θαη ε θχξηα είζνδνο ηεο
Βηβιηνζήθεο.Τπάξρεη θαη δεχηεξε είζνδνο ζηε Βηβιηνζήθε απφ ην δηάδξνκν ηνπ 3νπ
νξφθνπ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ.
Δπηθνηλσλία
Πιεξνθνξίεο: 210 727 6599, Γξακκαηεία:  210 727 6525, fax: 210 727
6524
Ηζηνζέζε: www.lib.uoa.gr Ζι. ηαρπδξνκείν: sci@lib.uoa.gr

Χξάξην Λεηηνπξγίαο
Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ιεηηνπξγεί:
Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:30-20:00 θαη άββαην 09:00-15:00
Καηά ηηο επίζεκεο αξγίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή
χγθιεην, ε Βηβιηνζήθε δελ ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ
(Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, ζέξνπο) ην σξάξην δηακνξθψλεηαη αλάινγα.
Ζ Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ιεηηνπξγνχλ ΓεπηέξαΠαξαζθεπή 09:00-15:00.
πιινγή
Ζ πιινγή πεξηιακβάλεη βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή), κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ράξηεο θαη
άιιν πιηθφ, ζηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: Βηνινγία, Γεσινγία θαη Γεσπεξηβάιινλ,
Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή θαη Σειεπηθνηλσλίεο, Φαξκαθεπηηθή, Φπζηθή, Υεκεία.
Τπεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο
Αλσγλσζηήξηα θαη Αίζνπζεο Οκαδηθήο Μειέηεο
Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη πέληε αλαγλσζηήξηα (3νο θαη 4νο φξνθνο) θαη ηέζζεξηο
αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο ησλ έμη αηφκσλ (3νο θαη 4νο φξνθνο).
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Δθζεηήξηα Πεξηνδηθψλ
Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη κηα αίζνπζα ζηνλ 3ν φξνθν φπνπ εθηίζεληαη ηα ηειεπηαία
ηεχρε ησλ ηξερφλησλ πεξηνδηθψλ (ησλ πεξηνδηθψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε έληππε κνξθή
θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή ζπλερίδεηαη).
ηαζκνί Δξγαζίαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Η/Τ)
ηε Βηβιηνζήθε (3ν θαη 4ν φξνθν) ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη κε ζηαζκνχο εξγαζίαο
Ζ/Τ γηα αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηνλ
Αλνηρηφ Καηάινγν Γεκφζηαο Πξφζβαζεο (OPAC: OpenPublicAccessCatalog)
(http://www.lib.uoa.gr/ yphresies/opac/).
ινη νη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη
πξφζβαζεο ζηα πιήξε θείκελα ησλ άξζξσλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο
Κνηλνπξαμίαο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-LINK) ζηελ ηζηνζέζε
www.heal-link.gr, πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 9.000 ηίηινπο πεξηνδηθψλ,
ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλδξνκέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 ηίηινπο πεξηνδηθψλ θαη πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα http://www.lib.uoa.gr/yphresies/ hlektronika-periodika/, θαζψο θαη
ζε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ
Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (http://www.lib.uoa.gr).
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ππάξρνπλ θαη ζε αλαγλσζηήξην ζηνλ 3ν φξνθν ηεο
Βηβιηνζήθεο, δηθαίσκα ρξήζεο ησλ νπνίσλ έρνπλ φια ηα κέιε ηεο πνπ δηαζέηνπλ
θάξηα δαλεηζκνχ.
Δπηπιένλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζηα αλαγλσζηήξηα θαη
ελζχξκαηεο ζηηο αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο.

Γαλεηζκφο
Γηθαίσκα δαλεηζκνχ έρνπλ: α) ηα Μέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ, Δξεπλεηηθνχ,
Γηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη β) νη
πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο δαλεηζκνχ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ:
• αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα
• ηαπηφηεηα κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ηαπηφηεηα
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θνηηεηηθή ηαπηφηεηα)
• δχν (2) θσηνγξαθίεο
• ζπκπιήξσζε αίηεζεο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξσζεί θαη
ειεθηξνληθά
Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία (Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 09.0015.00) θαη ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ 3νπ νξόθνπ (θαζεκεξηλά 15.00-19.30 θαη
άββαην 09.00-14.30).
Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππφθεηηαη ζην Νφκν πεξί
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
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Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηνπ
πιηθνχ ε είζνδνο ζηε Βηβιηνζήθε επηηξέπεηαη κε θαηάζεζε ηεο αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο, ε νπνία επηζηξέθεηαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. Ζ θάξηα δαλεηζκνχ δελ
κεηαβηβάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ θάηνρφ ηεο.
Οη ρξήζηεο θάζε θαηεγνξίαο έρνπλ δηθαίσκα αλαλέσζεο ηνπ δαλεηζκέλνπ
πιηθνχ έσο θαη δχν θνξέο. Με ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο αλαλέσζεο θαη ηελ
κεζνιάβεζε 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δαλεηζηεί εθ λένπ ην
ίδην ηεθκήξην. Ζ Βηβιηνζήθε δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο δαλεηζκέλνπ πιηθνχ
ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο δήηεζεο. Κάζε ρξήζηεο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη πιηθφ ην
νπνίν είλαη ήδε δαλεηζκέλν έρεη δηθαίσκα θξάηεζεο. Σν αλψηαην φξην θξάηεζεο
πιηθνχ αλά ρξήζηε είλαη δχν (2) ηεθκήξηα. Δάλ δελ δεηεζεί εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ
εκεξψλ, ράλεηαη ην δηθαίσκα ηεο θξάηεζεο. Γηα ην πιηθφ ζην νπνίν έρεη γίλεη
θξάηεζε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπελφο, ρξήζηεο, ε πεξίνδνο δαλεηζκνχ κεηψλεηαη γηα
ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε φισλ.
Ο αλαιπηηθφο Καλνληζκφο Υξεζηψλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζέζε:
www.lib.uoa.gr/sci .
Γηαδαλεηζκφο
Σν Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιακβάλεη λα αλαδεηήζεη βηβιία
θαη άξζξα πεξηνδηθψλ ζε άιιεο Βηβιηνζήθεο, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε
θαη ηελ έξεπλα ηνπ ρξήζηε θαη ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηε πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο.
Πξνο ην παξόλ απηή ε ππεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ηα βηβιία.
Φσηνηππηθά Μεραλήκαηα
Δληφο ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο πιηθνχ
(εθηφο αββάηνπ).
ηαζκνί Δξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ)
ηνλ ηξίην φξνθν ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν
ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία. Τπάξρνπλ ηξεηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ θαιχπηνπλ άηνκα κε ηχθισζε, κε κεησκέλε φξαζε, κε θηλεηηθή
αλαπεξία θαη κε θψθσζε. Οη ζηαζκνί εξγαζίαο είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθέο
ζπζθεπέο θαη ινγηζκηθφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή, ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο ζπιινγέο ηεο βηβιηνζήθεο γηα φια ηα
εκπνδηδφκελα άηνκα θαη ηδηαίηεξα γηα φζνπο έρνπλ πξνβιήκαηα ζην ρεηξηζκφ
έληππνπ πιηθνχ (εληππναλαπεξία). Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην
πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο εξγαζηψλ απφ ηνπο Φνηηεηέο κε Αλαπεξία (ΦκεΑ) ή θαη θαηά
ηε ζπλεξγαζία ησλ ΦκεΑ κε ηνπο εζεινληέο ζπκθνηηεηέο ηνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο.

Δθπαίδεπζε Υξεζηψλ
Κάζε Γεπηέξα 10:00-12:00 πξαγκαηνπνηείηαη μελάγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκά ηνπο ζην εηδηθφ έληππν
(πιεξνθνξίεο ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ 3νπ νξφθνπ).
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Γηαδηθαζία θαηαρψξεζεο Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ
Γηαηξηβψλ ζηελ Φεθηαθή Βηβιηνζήθε «Γθξίδαο Βηβιηνζήθεο» ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, φηαλ πξφθεηηαη λα
νξθηζζνχλ, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηεο Βηβιηνζήθεο (Σειέθσλν: 210 7276525, Ηζηνζέζε ηεο
Βηβιηνζήθεο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: www.lib.uoa.gr/sci).
Πνιηηηζηηθφο Όκηινο
ηνλ πνιηηηζηηθφ φκηιν θνηηεηψλ ιεηηνπξγνχλ Σκήκαηα θσηνγξαθίαο,
θηλεκαηνγξάθνπ, ρνξνχ θαη Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ.
Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία
Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία (ΜνΠξνΦκεΑ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ επηδηψθεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζεο ζηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο
ησλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απαηηήζεηο, κέζσ ηεο παξνρήο
πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ, Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο.
Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο πξνζθέξεη:
 Τπεξεζία θαηαγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θάζε ΦκεΑ.
 Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
 Τπεξεζία Μεηαθνξάο ησλ ΦκεΑ απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηηο ρνιέο θαη
αληηζηξφθσο
 Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο.
 Γσξεάλ Λνγηζκηθφ γηα ΦκεΑ.
 Πξνζβάζηκα πγγξάκκαηα.
 Πξνζβάζηκνπο ηαζκνχο Δξγαζίεο ζηηο Βηβιηνζήθεο.
 Τπεξεζία Γηακεηαγσγήο γηα ηελ άκεζε δσληαλή ηειεπηθνηλσλία ησλ ΦκεΑ,
κέζσ δηεξκελείαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, κε ηνπο ζπκθνηηεηέο,
θαζεγεηέο θαη ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
 Τπεξεζία εζεινληψλ ζπκθνηηεηψλ ππνζηήξημεο ΦκεΑ.
 Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο εμέηαζεο ησλ ΦκεΑ.
 Τπεξεζία Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ΦκεΑ.
Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ΦκεΑ ζε θάζε Σκήκα/ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ έρνπλ νξηζηεί:
α)χκβνπινο Καζεγεηήο ΦκεΑ θαη αλαπιεξσηήο ηνπ θαη
β)Αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ΦκεΑ κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επηπιένλ λα
επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά, κε fax, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηεο
Τπεξεζίαο Γηακεηαγσγήο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκνδίνπο θάζε
Σκήκαηνο/ρνιήο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΜνΠξνΦκεΑ.
Δπικοινωνία και περισσότερες πληρουορίες:
Σειέθσλα: 2107275130, 2107275687, 2107275183
Fax: 2107275193
Ζι. ηαρπδξνκείν: access@uoa.gr
Ηζηνζέζε: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr
νoVoo ID: m.emmanouil
Απνζηνιή SMS: 6958450861

12

1.8.2. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ – ΒΡΑΒΔΙΑ
Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνξεγεί θάζε ρξφλν ππνηξνθίεο γηα πξνπηπρηαθέο θαη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ θαζψο θαη βξαβεία ζε
θνηηεηέο, ζπγγξαθείο επηζηεκνληθήο πξαγκαηείαο θιπ. Οη ππνηξνθίεο θαη ηα βξαβεία
ρνξεγνχληαη, ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε ηνπ δηαζέηε θάζε θιεξνδνηήκαηνο, κε
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη αθφκε άιινηε κε δηαγσληζκφ ή άιινηε κε επηινγή. Ο
αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο ή ν ίδηνο θάζε ρξφλν γηαηί απηφ
εμαξηάηαη απφ ηα έζνδα θάζε θιεξνδνηήκαηνο.
Παξαζέηνπκε πίλαθα ησλ ππνηξνθηψλ θαη βξαβείσλ θιεξνδνηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηε Γηεχζπλζε
Κιεξνδνηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Υξήζηνπ Λαδά 6, 6νο φξνθνο).
1. Μαξίαο Αβξάζνγινπ: Δληζρχεηαη έλαο ζπνπδαζηήο απφ ηηο ρνιέο ηνπ
Παλ/κίνπ Αζελψλ, άπνξνο, κε θαηαγσγή απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Γίλεηαη
επηινγή.
2. Ισάλλνπ Βαξχθα: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ.
Γίλεηαη δηαγσληζκφο.
3. Κσλ. Γεξνζηάζε: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ
κε θαηαγσγή απφ ηελ Άξηα. Γίλεηαη δηαγσληζκφο.
4. Ι. Γειιίνπ ή Ναθίδνπ: Γίλνληαη ππνηξνθίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε δχν λέσλ
επηζηεκφλσλ ζε νπνηαδήπνηε επηζηήκε εθηφο ηεο Ηαηξηθήο, ζηελ Δπξψπε κε
πξνηίκεζε ζε απηνχο πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.
5. Πέηξνπ Καλέιιε: Γίλεηαη ππνηξνθία ζε θνηηεηή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ κε
θαηαγσγή απφ ην Μειηγαιά Μεζζελίαο. Γίλεηαη επηινγή.
6. Θενδ. Μαλνχζε: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο
ρψξαο πνπ θαηάγνληαη απφ ηε ηάηηζηα. Γίλεηαη επηινγή.
7. π. Μπαιηαηδή: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θαηαγφκελνπο απφ ην πξξάθν
Ησαλλίλσλ γηα ηε Γεκνηηθή, Μέζε, Αλψηεξε θαη Αλψηαηε εθπαίδεπζε. Γίλεηαη
επηινγή.
8. Αλη. Παπαδάθε: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ.
Γίλεηαη δηαγσληζκφο.
9. . Παπαδαθεηξνπνχινπ: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο
φισλ ησλ Διιεληθψλ Παλ/κίσλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Αλδξίηζαηλα. Γίλεηαη
επηινγή.
10. Ν. Παπακηραινπνχινπ: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ
Αζελψλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηε Λαθσλία θαη θαηά πξνηίκεζε απφ ην ρσξηφ
Κξεκαζηή θαη ηελ Δπαξρία Δπηδαχξνπ Ληκεξάο. Γίλεηαη επηινγή.
11. Π. Πνηακηάλνπ: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο Ηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο,
Φπζηθήο θαη Υεκείαο φισλ ησλ Α.Δ.Η., πνπ θαηάγνληαη απφ ηε Θξάθε θαη θαηά
πξνηίκεζε απφ ηελ Οξεζηηάδα. Γίλεηαη επηινγή.
12. Μαξίαο ηάε: Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ησλ Α.Δ.Η.
πνπ θαηάγνληαη απφ ηα Κχζεξα. Γίλεηαη επηινγή. Δπίζεο δίλνληαη ππνηξνθίεο ζε
πηπρηνχρνπο ησλ Α.Δ.Η., κε βαζκφ «ιίαλ θαιψο», πνπ θαηάγνληαη απφ ηα Κχζεξα γηα
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Γίλεηαη επηινγή.
13. Ι. θνγγνπνχινπ:
Γίλνληαη ππνηξνθίεο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ πνπ
θαηάγνληαη απφ ηελ Πνξηαξηά Βφινπ. Δπίζεο δίλνληαη ππνηξνθίεο ζε άπνξνπο
θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηα 24 ρσξηά ηνπ Βφινπ
Μαγλεζίαο. Γίλεηαη δηαγσληζκφο.
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Βξαβεία
1. Άζινλ Βαζηιείνπ Μαιάκνπ: Απνλέκεηαη βξαβείν, θάζε δπν ρξφληα, ζηελ
θαιχηεξε εθδηδφκελε ή αλέθδνηε κειέηε εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ησλ
επηδεκηνινγηθψλ λφζσλ.
2. Έπαζινλ Πφπεο Μαξή-Κακάξα: Απνλέκνληαη θάζε ρξφλν έπαζια ζηνπο
θαιχηεξνπο ζε επίδνζε θαη ήζνο ζπνπδαζηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο ρνιέο ηνπ
Παλ/κίνπ.
3. Παληηά Ράιιε: Απνλέκνληαη θάζε ρξφλν βξαβεία ζε θνηηεηέο φισλ ησλ
ρνιψλ ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηελ πξφνδφ
ηνπο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξπηάλεσο θαη ηεο πγθιήηνπ.
4. Αζπαζίαο Παπαδάθε-Βαιηξάθε: Απνλέκεηαη θάζε ρξφλν βξαβείν ζε
αξηζηνχρν πηπρηνχρν ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο.
5. Δπαγγέινπ Κσζηάθε: Απνλέκεηαη θάζε ρξφλν βξαβείν ζε αξηζηνχρν
πηπρηνχρν ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο.
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2. ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή
Ζ Φαξκαθεπηηθή είλαη κία απφ ηηο πξψηεο επηζηήκεο πνπ δηδάρζεθαλ ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
ηηο 18 Μαΐνπ 1835 ππεγξάθε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα γηα ηε ζχζηαζε ζηελ Αζήλα
«Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Γηδαζθαιηθνχ Καηαζηήκαηνο Υεηξνπξγίαο,
Ιαηξηθήο θαη Φαξκαθνπνηίαο», δειαδή αθξηβψο έλα ρξφλν, πξηλ απφ ν Β. Γ. ηνπ
1836 κε ην νπνίν ζπλεζηήζε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
ηηο 15 Ηνπιίνπ 1838 ηδξχεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή «Καζέδξα Φαξκαθνινγίαο»
πνπ παξέρεη ην δίπισκα ηνπ Φαξκαθνπνηνχ.
Σν 1843 ηδξχεηαη ην «Φαξκαθεπηηθφλ ρνιείνv», ην νπνίν δηεπζχλεη ν
Κνζκήηνξαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο.
Σν 1905 ην Φαξκαθεπηηθφ ρνιείν απνζπάηαη απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή θαη
πξνζαξηάηαη ζηε θπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή.
Δπαλέξρεηαη ζηελ Ηαηξηθή ην 1911 θαη ην 1922 επηζηξέθεη σο «Φαξκαθεπηηθφ
Σκήκα» ζηελ θπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή.
Σν 1982 εληάρζεθε σο «Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο» ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ πγείαο.
Απφ ην 1990 κε απφθαζε ηνπ .Σ.Δ. αξ. 32/90 κε ηελ νπνία αθπξψζεθε ην Π. Γ.
410/87 ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Yγείαο, ην Σκήκα
Φαξκαθεπηηθήο είλαη Αλεμάξηεην.
Καηφπηλ ηνπ
Π. Γ. 85/2013 (Φ.Δ.Κ.124/η.Α΄/3-6-2013) ην Σκήκα
Φαξκαθεπηηθήο εληάρζεθε ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α..
Ζ δηδαζθαιία ηεο Φαξκαθεπηηθήο μεθίλεζε ζην Βαζηιηθφ Φαξκαθείν ζηε γσλία
ησλ νδψλ Αθαδεκίαο θαη Βαζ. νθίαο, ελψ ην πξψην επίζεκν Δξγαζηήξην
Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο ηδξχζεθε ην 1837 θαη εγθαηεζηάζε ζην ππφγεην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη ην 1866 κεηαθέξζεθε ζε δχν δσκάηηα ηνπ ηζνγείνπ.
Σν 1869 ηδξχζεθε ην ιεγφκελν «Φαξκαθεπηηθφλ Φξνληηζηήξηνλ» θαη
εγθαηεζηάζε ζηα ηξία βφξεην-αλαηνιηθά ππφγεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν 1870 θηίζηεθε ζηελ απιή ηεο Οηθίαο Παπαδνπνχινπ ζηε γσλία ησλ νδψλ
Αθαδεκίαο θαη Μαζζαιίαο, ην πξψην Υεκείν θαη ην έηνο 1928 κεηαθέξζεθε ζηελ
νδφφισλνο. Σν θηήξην απηφ νηθνδνκήζεθε ην 1890, θαηεζηξάθε απφ ππξθατά ην
1910 θαη επαλαιεηηνχξγεζε ην 1913.
Απφ ην 1992 ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ζηεγάδεηαη ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο
ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε.
Ζ πξψηε, έδξα ηεο Φαξκαθεπηηθήο ήηαλ ε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, ελψ ην 1932
ηδξχζεθε θαη ε έδξα ηεο Φαξκαθνγλσζίαο. Ζ έδξα ηεο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο
ηδξχζεθε πνιχ αξγφηεξα, ην 1979.
Με ην Νφκν 1268 ηνπ '82 νη έδξεο απηέο κεηνλνκάζηεθαλ ζε Σνκείο.
2.2. Υψξνη ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο
Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ζηεγάδεηαη ζην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ησλ Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε. ην ίδην ζπγθξφηεκα ζπζηεγάδνληαη ηα
Σκήκαηα Βηνινγίαο, Γεσινγίαο, Υεκείαο. Οη ρψξνη ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο
θαηαιακβάλνπλ ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Οη θηεξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Παλεπηζηεκηνπφιεσο θαη ζπλνπηηθφ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηάγξακκα
ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο παξαζέηνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο.
Σν Σκήκα επηθνηλσλεί εζσηεξηθά κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
κέζσ ελφο πιέγκαηνο δηαδξφκσλ.
Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο βξίζθεηαη ζην ίδην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα.
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Ζ δηδαζθαιία θαη νη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο
γίλνληαη ζηνπο εμήο ρψξνπο:
-Ακθηζέαηξα ΦΜ2 θαη ΦΜ1
-Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Γ
Αλαιπηηθά νη ρψξνη ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ
αθνινπζεί.

16

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
ΙΟΓΔΙΟ
ΠΣΔΡΤΓΑ Β

- Δξγαζηήξηα Σνκέα Φαξκαθνγλσζίαο

-

- Δξγαζηήξηα Μεγάισλ
Πεηξακαηνδψσλ
Σνκέα Φαξκ/θήο Σερλνινγίαο

ΠΣΔΡΤΓΑ Δ

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΟ

ΠΣΔΡΤΓΑ Α

ΔΗΟΓΟ ΘΔ

Δξγαζηήξηα Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο
Σερλνινγίαο
ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
ΑΗΘΡΗΟ

ΠΣΔΡΤΓΑ Α

ΠΣΔΡΤΓΑ Γ

ΠΣΔΡΤΓΑ Β

ΔΗΟΓΟ

1νο ΟΡΟΦΟ
ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΧΙΑ & ΥΗΜΔΙΑ ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΣΔΡΤΓΑ Α
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα

ΠΣΔΡΤΓΑ Β
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα

ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
-Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Σνκέα

- Δξγαζηήξηα Σνκέα

- Δξγαζηήξηα Σνκέα

- Δξγαζηήξηα Σνκέα

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΑΓΡΟΜΟ
- Γξακκαηεία Σνκέα
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα
- Δξγαζηήξηα Σνκέα
- Ακθηζέαηξα ΦΜ 1, ΦΜ 2

2νο ΟΡΟΦΟ
ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΣΔΡΤΓΑ Α
- Γξακκαηεία Σνκέα

ΠΣΔΡΤΓΑ Β
- Δξγαζηήξηα Σνκέα

- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα

ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
- Δξγαζηήξηα Σνκέα Φ.Σ.
- Δξγαζηήξηα Σνκέα Φ.Υ.

ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα
- Δξγαζηήξηα Σνκέα

ΠΣΔΡΤΓΑ Δ
- Γξακκαηεία Σνκέα
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα
- Δξγαζηήξηα Σνκέα

- Σειεδηνίθεζε
Δξγαζηήξηα
Σνκέα
Φαξκ/θήο Σερλνινγίαο

ΔΙΟΓΟ ΘΔ
ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
- Αίζνπζα Ζ/Τ
- Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο
- Αίζνπζεο Μεηαπηπρηαθψλ

3νο ΟΡΟΦΟ
ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ
ΠΣΔΡΤΓΑ Γ
- Αίζνπζα Φ/Υ
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα
- Δξγαζηήξηα Σνκέα

ΑΙΘΡΙΟ

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΑΓΡΟΜΟ
- Γξαθεία κειψλ ΓΔΠ Σνκέα

- Γξακκαηεία Σκήκαηνο

Ζ πξφζβαζε ζηελ Παλεπηζηεκηφπνιε γίλεηαη κε ηα ιεσθνξεία:
220 ΑΝΧ ΗΛΗΗΑ - ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ)
221 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ - ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ)
235 ΕΧΓΡΑΦΟΤ - ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ)
224 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ - ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (ΠΟΛΤΓΧΝΟ)
250 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ - Σ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ (ΚΤΚΛΗΚΖ)
Δ90 ΠΔΗΡΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ (ΥΟΛΗΚΖ EXPRESS)
140 ΠΟΛΤΓΧΝΟ – ΓΛΤΦΑΓΑ (ηάζε «Φνηηεηηθή Δζηία». Οχιoθ Πάικε)
608 ΓΑΛΑΣΗ - ΕΧΓΡΑΦΟΤ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα σξάξηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηηο
ελδηάκεζεο ζηάζεηο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηηαθφ ηφπν: http://www.oasa.gr

3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΗΜΑΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα:
1. Σν Γεληθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ην νπνίν νδεγεί ζηελ ιήςε Μεηαπηπρηαθφχ
Γίπισκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ή/θαη ζηελ ιήςε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
2. Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ "Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή" ην νπνίν νδεγεί
ζηελ ιήςε Μ.Γ.Δ.
3.1. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 1993-1994 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 13 ηνπ Ν.2083/1992 θαη ηελ απφ 12-5-1993 απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο.
α. Οη ζηφρνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζην πεδίν ησλ
Φαξκαθεπηηθψλ Δπηζηεκψλ. Δηδηθφηεξα, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απνβιέπνπλ ζηελ πξνζθνξά
εμεηδίθεπζεο ζε λένπο επηζηήκνλεο ηφζν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηζηεκψλ
φζν θαη ζε επί κέξνπο θιάδνπο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. Δπηπιένλ νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ
νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απνβιέπνπλ ζηελ αλάδεημε επηζηεκφλσλ κε
επξχηεηα γλψζεσλ θαη εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ησλ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο θαη ζα θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
εηδηθεχζεηο.
β. Δπηπιένλ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Π.Μ..) έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηεζλνχο επηπέδνπ, νη νπνίεο ζα ζπγθξαηνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ θαηαθεχγεη ζην εμσηεξηθφ γηα αληίζηνηρεο ζπνπδέο.
γ. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο επηδηψθεη ζπλεξγαζία κε
άιια Σκήκαηα ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο αιιά θαη επξχηεξα άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ηδίνπ ή
άιινπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηε Βηνκεραλία θαη ηελ Παξαγσγή.
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο απνλέκεη:
α. Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο
Απνλέκνληαη κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα ζηηο παξαθάησ εηδηθεχζεηο:
1.
2.



3.
4.
5.

Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Νέσλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
Καηεχζπλζε: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία
Καηεχζπλζε: Φαξκαθνινγία
Καηεχζπλζε: Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία
Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε-Διεγρνο Πνηφηεηαο
Απνκφλσζε, Αλάπηπμε, Παξαγσγή θαη Διεγρνο Βηνδξαζηηθψλ Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Κνζκεηνινγία-Γεξκαηνθαξκαθνινγία
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β. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηηο Φαξκαθεπηηθέο Δπηζηήκεο
Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο
ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο γίλνληαη δεθηνί
πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ. θαη ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Π.Μ.. ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ.
Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
νξίδεηαη ζε ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νη
Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα, εξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα, λα
θάλνπλ θιηληθή ή/θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε Ννζνθνκείν ή/θαη Βηνκεραλία, ζχκθσλα κε ηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θάζε εηδίθεπζεο, θαη λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ια απηά
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, θαζψο
θαη ε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα κέζα ζηελ νπνία θάζε Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο νθείιεη λα
νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Ζ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ ζηνλ
Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Πξφγξακκα καζεκάησλ
Σν πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ εηδηθεχζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ
πξνζθέξνληαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζπλνιηθά ελελήληα (90) Πηζησηηθέο Μνλάδεο.
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
ΚΧΓ.

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα α

Μάζεκα

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ β

Α΄ Δμάκελν
1001

Κιηληθή Φαξκαθνινγία Η / Παζνινγία/Παζνθπζηνινγία Η

4

6

1002

Δθαξκνγή Δξγαζηεξηαθψλ θαη Αλαιπηηθψλ Μεζφδσλ ζηε
Γηάγλσζε θαη Θεξαπεπηηθή παξαθνινχζεζε αζζελψλ

3

5

1003

ηαηηζηηθέο Μέζνδνη θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο
Δπηζηήκεο

2

3

1004

Πξνρσξεκέλε Βηνθαξκαθεπηηθή-Φαξκαθνθηλεηηθή

2

3

1005

Δθαξκνγή ηεο Φαξκαθνθηλεηηθήο ζηε Θεξαπεπηηθή

2

3

Β΄ Δμάκελν
1006

Κιηληθή Φαξκαθνινγία ΗΗ / Παζνινγία/Παζνθπζηνινγία ΗΗ

5

8

1007

Γηεξεχλεζε ελδηαθεξνπζψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ζεξαπεπηηθήο θαη
ησλ δειεηεξηάζεσλ

3

5

25γ

28

Γ΄ Δμάκελν
1008

Κιηληθή Πξαθηηθή

20

Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Δμάκελα
εκηλάξηα
20δ
1
Γηπισκαηηθή εξγαζία
-ε
28
χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ
90
α
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο (καζήκαηα/εξγαζηήξηα) είλαη: i) Α΄ εμάκελν: 28, 42 θαη 56 ψξεο γηα ηα
καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη 2, 3 θαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο, ii) Β΄ εμάκελν: 36 θαη 60 ψξεο γηα ηα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη 3 θαη 5 ψξεο εβδνκαδηαίσο.
β
Ο αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ππνινγίζηεθε ζεσξψληαο φηη κία (1) πηζησηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε είθνζη
(20) ψξεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (δηδαζθαιία, εξγαζηήξηα θαη πξνζσπηθή κειέηε).
γ
Σέζζεξεηο (4) κήλεο θιηληθήο πξαθηηθήο κε θαζεκεξηλή παξνπζία ζην λνζνθνκείν (5) σξψλ. Δπηπιένλ,
επεμεξγαζία, αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ.
δ
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πεξηιακβάλεη είθνζη (20) ψξεο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεκέλεο ζηα ηξία
εμάκελα.
ε
Πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή εξγαζία, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
1009
1010

δ
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2.

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ «ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ»

ΚΧΓ.

ΔΝΧΔΧΝ

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα

Μάζεκα

–

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
2Α01

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία Η

2

4

2Α02

Βηνρεκηθή θαη Μνξηαθή Φαξκαθνινγία

2

4

2Α03

ηξαηεγηθή ύλζεζεο Φαξκαθνκνξίωλ / Πξνρωξεκέλε Οξγαληθή
Υεκεία

5

9

2Α04

Πξνρωξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία ΙΙ

2

4

2Α05

Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη I

2

4

2Α06

Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη IΙ

1

2

2Α07

Πξνρωξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε I

2

4

2Α08

ηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο
Δπηζηήκεο

2

3

2Α09

Πξνρωξεκέλε Φαξκαθνινγία

2

4

2Α10

Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε

2

4

1

2

2

4

Β΄ Δμάκελν
2Α11

Ννκνζεζία-Regulatory affairs

2Α12

Έιεγρνο Πνηόηεηαο
Δπιλεγόμενα μαθήματα: ΚΩΓ. 2Α07 έως 2Α12

2Α13

Πξαθηηθή άζθεζε ζε Βηνκεραλία ή Ννζνθνκείν

α

120 (15εκέξεο)

6

20β

1

-

50γ

Α΄ - Γ΄ Δμάκελα
2Α14

εκηλάξηα

2Α15

Γηπισκαηηθή εξγαζία

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ
α

90

O θνηηεηήο ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ λα επηιέμεη ηα καζήκαηα επηινγήο έηζη ψζηε λα
ζπκπιεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αξηζκφο ησλ 90 Π.Μ.
β
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πεξηιακβάλεη είθνζη (20) ψξεο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεκέλεο ζηα ηξία
εμάκελα.
γ
Οη 50 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 1.000 ψξεο.
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2. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

ΚΧΓ.

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα

Μάζεκα

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
2Β01

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία Η

2

4

2Β02

Βηνρεκηθή θαη Μνξηαθή Φαξκαθνινγία

2

4

2Β03

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθνινγία

2

4

2Β04

Κιηληθή Φαξκαθνινγία / Παζνθπζηνινγία

4

6

2Β05

ηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο
Δπηζηήκεο

2

3

2Β06
2Β07

Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε
ηαζεξόηεηα Φαξκαθεπηηθώλ Πξνϊόληωλ

2
2

4
4

1

2

Β΄ Δμάκελν
2Β08

Ννκνζεζία-Regulatory affairs

2Β09

Πξαθηηθή άζθεζε ζε Βηνκεραλία ή Ννζνθνκείν

2Β10

Έιεγρνο Πνηόηεηαο

120 (15 εκέξεο)

6

2

4

20α

1

Δπιλεγόμενο μάθημα: ένα από τα 2Β06, 2Β07, 2Β10
A΄, B΄ θαη Γ΄ Δμάκελα
2Α11

εκηλάξηα

2Α12

Γηπισκαηηθή εξγαζία

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ

α

56β
90

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πεξηιακβάλεη είθνζη (20) ψξεο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεκέλεο ζηα ηξία
εμάκελα.
β
Οη 56 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 1.000 ψξεο.
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2.

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ «ΡΑΓΙΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ»

ΚΧΓ.

ΔΝΧΔΧΝ

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα

Μάζεκα

–

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
2Γ01

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία Η

2

4

2Γ02

Βηνρεκηθή θαη Μνξηαθή Φαξκαθνινγία

2

4

2Γ03

Πξνρσξεκέλε Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία

3

6

2Γ04

χλζεζε θαη Παξαγσγή Ραδηνθαξκάθσλ

3

6

5

9

2
2
2

4
4
4

2Γ05
2Γ06
2Γ07
2Γ08

ηξαηεγηθή ύλζεζεο Φαξκαθνκνξίωλ / Πξνρωξεκέλε Οξγαληθή
Υεκεία
Πξνρωξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία ΙΙ
Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη I
Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε
Β΄ Δμάκελν

2Γ09

Nνκνζεζία-Regulatory affairs

1

2

2Γ10

Έιεγρνο Πνηόηεηαο

2

4

Δπιλεγόμενα μαθήματα: ΚΩΓ. 2Γ05 έως 2Γ10 α
2Γ11

Πξαθηηθή άζθεζε ζε Βηνκεραλία ή Ννζνθνκείν

120 (15εκέξεο)

6

Α΄- Γ΄ Δμάκελα
2Γ12
2Γ13

20β
-

εκηλάξηα
Γηπισκαηηθή εξγαζία

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ
α

1
50γ
90

O θνηηεηήο ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ λα επηιέμεη ηα καζήκαηα επηινγήο έηζη ψζηε λα
ζπκπιεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αξηζκφο ησλ 90 Π.Μ.
β
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πεξηιακβάλεη είθνζη (20) ψξεο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεκέλεο ζηα ηξία
εμάκελα.
γ
Οη 50 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 1.000 ψξεο.
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3. «ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ»

ΚΧΓ.

Ώξεο
Γηδαζθαιίαο/Δβδνκάδ
α

Μάζεκα

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
3001
3002
3003
3004
3005

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε Η

2

4

ηαηηζηηθή-Υεκεηνκεηξία
Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη I
Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε

2
2
2

4
4
4

ηαζεξφηεηα Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ

2

4

2

4

Β΄ Δμάκελν
3006

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε ΗΗ

3007
3008
3009
3010

Έιεγρνο Πνηφηεηαο
πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
Ννκνζεζία-Regulatory Affairs
Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Βηνκεραλία

2
4
1
120 (15εκέξεο)

4
6
2
6

Α΄- Γ΄ Δμάκελα
3011

48α

Γηπισκαηηθή εξγαζία
χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ

α

90

Οη 48 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 900 ψξεο.
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4.

«ΑΠΟΜΟΝΧΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ,
ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

ΚΧΓ.

ΠΑΡΑΓΧΓΗ

ΚΑΙΔΛΔΓΥΟ

ΒΙΟΓΡΑΣΙΚΧΝ

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα

Μάζεκα

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
4001
4002
4003
4004
4005

Υεκεία Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Βηνδξαζηηθά Φπζηθά Πξντφληα
Φαζκαηνζθνπία I
Φαζκαηνζθνπία II
Αλάιπζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ

3
3
3
3
3

5
5
5
5
5

2

3

2

3

2

3

2

3

20
40
-

1
2
56

Β΄ Δμάκελν
Δπηινγή 2 απφ ηα 4 πξνζθεξφκελα καζήκαηα
4006

Βηνινγηθνί Έιεγρνη – Βηνηερλνινγία

4007

Βνηαληθή, Υεκεηνηαμηλνκηθή - Υεκηθή Οηθνινγία

4008

Θαιάζζηα Φαξκαθνγλσζία & χλζεζε Φπζηθψλ
Πξντφλησλ
Δθαξκνγέο θπζηθψλ πξντφλησλ ζηα θαιιπληηθά θαη εηδηθά
πξντφληα δηαηξνθήο & Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

4009

Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Δμάκελα
4010
4011
4012

εκηλάξηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Γηπισκαηηθή εξγαζία

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ

90

Ο εβδνκαδηαίνο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ελδεηθηηθφο. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα θάζε κάζεκα λα απμήζεη ή λα ειαηηψζεη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα νξηζκέλεο
εβδνκάδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο
ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο ζα είλαη ίζεο κε απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ
Πίλαθα
Οη 56 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 1.000 ψξεο.
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5. «ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ – ΓΔΡΜΑΣΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»
ΚΧΓ.

Ώξεο Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα α

Μάζεκα

Αξηζκφο Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ

Α΄ Δμάκελν
5001
5002
5003
5004
5005
5006

Αλαηνκία, Φπζηνινγία θαη Παζήζεηο ηνπ Γέξκαηνο
Γξάζε – Σνμηθφηεηα Φαξκάθσλ θαη Καιιπληηθψλ ζην
Γέξκα
Κνζκεηνινγία
Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ
Φαξκαθεπηηθή Μηθξνβηνινγία
ηαηηζηηθέο Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζηηο
Φαξκαθεπηηθέο Δπηζηήκεο

2

3

2

3

2
2
2

3
3
3

2

3

5007

Γηαηξνθή, Πεξηβάιινλ θαη Γέξκα

2

3

5008

Βηνρεκεία – Φαξκαθνγελεηηθή ηνπ Γέξκαηνο

2

3

5009

Νέεο Μνξθέο, Φπζηθά Πξντφληα ζηελ Κνζκεηνινγία
θαη Φαξκαθνινγία ηνπ Γέξκαηνο

2

3

5010

Δθαξκνζκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε

2

3

5011

Μνξηαθή Φαξκαθνινγία – Ομεηδωηηθό ηξεο

2

3

Δπιλεγόμενο μάθημα: ένα από τα 5010, 5011
Β΄ Δμάκελν
5012

Δξγαζηήξην Παξαζθεπήο Σνπηθψλ Μνξθψλ

20

2

5013

Κιηληθή Άζθεζε

20

2

5014

Άζθεζε ζηελ Βηνκεραλία

40β

4

5015

εκηλάξηα – ηξνγγπιά Σξαπέδηα ζε Δηδηθά Θέκαηα

40γ

2

Α΄&Β΄ Δμάκελν
ύλνιν Γηδαθηηθώλ Μνλάδωλ Μαζεκάηωλ- Πξαθηηθήοεκηλαξίωλ
Β΄ & Γ΄ Δμάκελν
5016

40
50δ

Γηπισκαηηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία
χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ

α

90

Ο εβδνκαδηαίνο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ελδεηθηηθφο. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα θάζε κάζεκα λα απμήζεη ή λα ειαηηψζεη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα νξηζκέλεο
εβδνκάδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο
ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ζα είλαη ίζεο κε απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ
Πίλαθα.
β
Έλαο (1) κήλαο πξαθηηθή άζθεζε κε θαζεκεξηλή παξνπζία ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία νθηψ (8) σξψλ.
γ
πλνιηθφο αξηζκφο σξψλ ησλ ζεκηλαξίσλ
δ
Οη 50 Π.Μ. ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη
πνιχσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ε νπνία αζξνηδφκελε ππεξβαίλεη ηηο 1.000 ψξεο.
Γηα ηηο πηζηωηηθέο κνλάδεο (ects), βι.: Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζηωηηθώλ κνλάδωλ
Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β΄1466/13.8.2007)
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3.2. ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
Γ..Δ.. 19/6/2015
Άξζξν 1
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο (Δ.Κ.Λ.) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ.
119/2-10-2015 (Φ.Δ.Κ. 2297/η.Β΄/23-10-2015) Πξάμεο Πξχηαλε, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ ππ’
αξηζ. 57/15-5-2015 (Φ.Δ.Κ. 1175/η.Β΄/19-6-2015) Πξάμε Πξχηαλε (“Αληηθαηάζηαζε ηεο Τ.Α. ππ’
αξηζ. Β7/59/27-12-1993 [Φ.Δ.Κ. 966, η. Β΄], πνπ αθνξά ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. –
Αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο”).
Άξζξν 2
Όξγαλα Π.Μ..
Σα φξγαλα ηνπ Π.Μ.. είλαη:
α) Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλδεζεο (Γ..Δ..), ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην
Ν.2083/1992 θαη ζην άξζ.2 παξ.β ηνπ Ν.3685/08.
β) Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. ε νπνία είλαη εμακειήο (2 κέιε απφ θάζε
Σνκέα) θαη νξίδεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. Σσλ εξγαζηψλ ηεο ζα πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Καζήθνληα Γηεπζπληή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθηειεί ν εθάζηνηε
Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο.
γ) Οη επηβιέπνληεο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη κέιε Γ.Δ.Π. πνπ δηδάζθνπλ ζην Π.Μ..
θαη επηιέγνληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ην Γεθέκβξην ηνπ Α’ εμακήλνπ κε βάζε ηελ
θαηάζηαζε επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε
πηζαλή κεηαθίλεζε θάπνηνπ θνηηεηή κέζσ Erasmus θαη ε επηινγή γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν,
αθνχ πάξνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κηα εηθφλα απφ ηα ζρεηηθά αληηθείκελα κέζσ ησλ πξψησλ
παξαδφζεσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ν επηβιέπσλ νξίδεη ηα άιια δχν (2) κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ή
Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη
λα ιακβάλεηαη πξφλνηα, ψζηε ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο.
Άξζξν 3
Πξνθήξπμε Θέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.., πξνθεξχζζεηαη αξηζκφο ζέζεσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ o νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ελελήληα (90).
ηελ Δηδίθεπζε ππ’ αξηζ. 1. «Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή» γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ
Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο.
ηηο Δηδηθεχζεηο ππ’ αξηζ. 2. «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Νέσλ Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ –
Καηεπζχλζεηο: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, Φαξκαθνινγία, Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία» θαη 3.
«Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε – Έιεγρνο Πνηφηεηαο»,
γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ
Φαξκαθεπηηθήο, Υεκείαο, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Βηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Α.Δ.Η. θαη ζπλαθψλ
Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.
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ηελ Δηδίθεπζε ππ’ αξηζ. 4. «Απνκφλσζε, Αλάπηπμε, Παξαγσγή θαη Έιεγρνο Βηνδξαζηηθψλ
Φπζηθψλ Πξντφλησλ», γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Φαξκαθεπηηθήο, Υεκείαο, Υεκηθψλ
Μεραληθψλ, Βηνινγίαο, Ηαηξηθήο, Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Κηεληαηξηθήο θαη Γεσπνληθήο Παλεπηζηεκίσλ
ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη Σκεκάησλ Σ.Δ.Η.
ηελ Δηδίθεπζε ππ’ αξηζ. 5. «Κνζκεηνινγία-Γεξκαηνθαξκαθνινγία», γίλνληαη δεθηνί
πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Φαξκαθεπηηθήο, Υεκείαο, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Βηνινγίαο, Ηαηξηθήο,
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ-Βηνηερλνινγίαο θαη Βηνρεκείαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.
Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ (ή ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Ζ
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα νινθιεξψλεηαη έσο ηηο 20
Οθησβξίνπ (ή ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Ζ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ε νξηζηηθνπνίεζε
ησλ επηιεγέλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα νινθιεξψλεηαη κέρξη ηηο 27 Οθησβξίνπ (ή ηελ πξψηε
επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Ζ έλαξμε καζεκάησλ ζα γίλεηαη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ (ή ηελ πξψηε
επφκελε εξγάζηκε εκέξα).
Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. www.pharm.uoa.gr θαηά ην κήλα Ηνχλην.
Άξζξν 4
Δπηηξνπέο Δηδηθεχζεσλ
(Δπηινγήο θαη Δμέηαζεο Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ)
Με εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. νξίδεηαη θαη’έηνο απφ ηε Γ..Δ..
Σξηκειήο Δπηηξνπή γηα θάζε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ε νπνία έρεη ηελ επζχλε
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζπληνλίδεη επί κέξνπο ζέκαηα ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δηδίθεπζεο.
Ζ Δπηηξνπή αλαιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. κεηά απφ θνηλή εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο θαη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ..
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη θαη βαζκνινγεί ηε Γηπισκαηηθή
Δξγαζία ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.
Άξζξν 5
Κξηηήξηα Δπηινγήο
Γηα ηελ Δηδίθεπζε ππ’αξηζ. 1. «Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή» ε επηινγή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ
Φνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Βαζκφο Πηπρίνπ
Bαζκφο πηπρηαθήο εξγαζίαο
Πηπρηαθή εξγαζία ζηελ Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή ή
Φαξκαθνθηλεηηθή ή Φαξκαθνινγία ή Βηνθαξκαθεπηηθή
Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν
Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν
Μ.Ο. ζηα καζήκαηα:
1. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ (Η & ΗΗ/2)
2. ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ (Η & ΗΗ/2)
3. ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ (Η & ΗΗ/2)
4. ΒΗΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ Η
5. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ
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x 500
x 50
+ 200 κφξηα
3 x 50
4 x 50*
x 100

6. ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΝΟΧΝ /
ΒΗΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΗΗ
Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά ή πλέδξηα κε θξηηέο
50 κφξηα θάζε κηα
εκηλάξηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ή Ζ/Τ
2 κφξηα / ψξα
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν
50κφξηα/εμάκελν
πλέληεπμε
0-50 κφξηα
*Αλ ν θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηέρεη θαη κεηαπηπρηαθό/νύο ηίηιν/ηίηινπο ζα
πξνζκεηξάηαη κόλν ην δηδαθηνξηθό δίπιωκα
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη αιινδαπφο, απαηηείηαη επάξθεηα Διιεληθήο γιψζζαο
επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ C1, εθηφο εάλ είλαη απφθνηηνο Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Δπίζεο
απαηηνχληαη δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη επαξθήο γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (επίπεδν
ηνπιάρηζηνλ Β2).
Γηα ηηο Δηδηθεχζεηο ππ’αξηζ. 2. «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Νέσλ Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ –
Καηεπζχλζεηο: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, Φαξκαθνινγία, Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία», 3.
«Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε – Διεγρνο Πνηφηεηαο» θαη 4. «Απνκφλσζε, Αλάπηπμε, Παξαγσγή θαη
Διεγρνο Βηνδξαζηηθψλ Φπζηθψλ Πξντφλησλ» ε επηινγή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γίλεηαη κε
βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α) Αλαιπηηθή βαζκνινγία ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα
 ε θάζε Μ.Γ.Δ. αζξνίδεηαη ε βαζκνινγία θάζε ππνςήθηνπ ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ (αμηνιφγεζε 30%).
 Γηα θνηηεηέο άιισλ ηκεκάησλ ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.)
δχλαηαη λα αληηζηνηρεί ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα, καζήκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο εθ’νζνλ ην
πεξηερφκελφ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ην ίδην.
β) Βαζκφο πηπρίνπ (αμηνιφγεζε 30%)
γ) πλέληεπμε θαη άιια πξνζφληα (αμηνιφγεζε 40%)
 Κάζε ππνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαιείηαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δ.Δ.Μ.Φ.
Δπηπιένλ ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη, δεκνζηεχζεηο, Πηπρηαθή εξγαζία,
ζπλεθηηκψληαη καδί κε ηελ ζπλέληεπμε.
δ) Ξέλε γιψζζα (απαξαίηεηε)
 Δμεηάδεηαη θαηά ηε ζπλέληεπμε
ε) Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (εμαηξνχληαη νη θνηηεηέο ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο)
Γηα ηελ Δηδίθεπζε ππ’αξηζ. 5. «Κνζκεηνινγία-Γεξκαηνθαξκαθνινγία» ε επηινγή ησλ
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ην βαζκφ πηπρίνπ, ηελ επίδνζε ζηα ζπλαθή πξνπηπρηαθά
καζήκαηα, ηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ηηο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά ή ζπλέδξηα κε θξηηέο, ηα
ζεκηλάξηα θαη ηελ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν εξγαζηαθή εκπεηξία, ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ηε
ζπλέληεπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, εάλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά απνδεηθηηθά, ζα
δηαπηζηψλεηαη θαη ε επάξθεηα γλψζεσο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Δηδηθά γηα ηηο Δηδηθεχζεηο ππ’αξηζ. 1. «Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή», 4. «Απνκφλσζε, Αλάπηπμε,
Παξαγσγή θαη ΄Διεγρνο Βηνδξαζηηθψλ Φπζηθψλ Πξντφλησλ» θαη 5. «ΚνζκεηνινγίαΓεξκαηνθαξκαθνινγία» ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ δελ
βξίζθνληαη αληίζηνηρα καζήκαηα, ε Δ.Δ.Μ.Φ. δεηά απφ ηνλ ππνςήθην λα ζπκπιεξψζεη ηηο
αληίζηνηρεο γλψζεηο θαη λα ππνβιεζεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε.
Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή κπνξνχλ λα
εηζεγεζνχλ κηθξφηεξν αξηζκφ εηζαθηέσλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ.
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Άξζξν 6
Δπηβιέπνληεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη επηβιέπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.4 ηνπ
Ν.3685/08, έλα κέινο Γ.Δ.Π.. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) θαη ν επηβιέπσλ ζα παξαθνινπζεί
θαη ζα ζπκβνπιεχεη ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ πνξεία ησλ
ζπνπδψλ ηνπ.
Άξζξν 7
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο εγγεγξακκέλνο ζην Π.Μ.. κπνξεί λα απνθηήζεη ην
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ελελήληα (90) Πηζησηηθέο
Μνλάδεο (Π.Μ.).
α) Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο έλαλ αξηζκφ
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Ζ Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα
εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη κία απνπζία αλά κάζεκα/ζεκηλάξην κε επαξθή δηθαηνινγεηηθά. Σνλ έιεγρν
ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ απνπζηψλ δηελεξγεί
ε Γξακκαηεία ηνπ Μ.Γ.Δ. κε βάζε ηα παξνπζηνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην
ηέινο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη ζε θάζε κάζεκα κε βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ
κεδέλ έσο δέθα (0 – 10), σο ειάρηζηνο βαζκφο επηηπρίαο θαζνξίδεηαη ν βαζκφο «πέληε» (5).
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζ’ έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ
Π.Μ.. (βαζκνινγία θάησ ηνπ πέληε) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο γηα κηα αθφκε θνξά.
Δάλ θαηά ηελ επαλεμέηαζε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη έζησ θαη ζε έλα απφ ηα νθεηιφκελα
καζήκαηα, δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ..
Οη εμεηάζεηο αξρίδνπλ κία (1) εβδνκάδα κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη δηαξθνχλ δχν (2)
εβδνκάδεο. Οη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη, κηα εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εμεηάζεσλ, λα αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ ρεηκεξηλνχ
εμακήλνπ νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ γίλνληαη κία (1) εβδνκάδα κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο
ζα δηεμάγνληαη ην πξψην 15κεξν ηνπ επηεκβξίνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ επαλεμέηαζε ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Δηδηθά ζηελ Δηδίθεπζε ππ’αξηζ. 5. «Κνζκεηνινγία-Γεξκαηνθαξκαθνινγία» πξνβιέπεηαη
Πξαθηηθή Αζθεζε ζε Βηνκεραλία Καιιπληηθψλ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ ηε
Βηνκεραλία πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Μ.Γ.Δ.,
ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ πξαθηηθή
άζθεζε επηβιέπεηαη απφ ζηέιερνο ηεο Βηνκεραλίαο Καιιπληηθψλ πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο. Ο
ηειεπηαίνο βεβαηψλεη εγγξάθσο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κε ηελ επζχλε
ηνπ αζθνχκελνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Μ.Γ.Δ.. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη Κιηληθή Πξαθηηθή ε νπνία επηβιέπεηαη απφ ηε Γεξκαηνινγηθή
Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ «Αλδξέαο πγγξφο».
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα εθπνλήζεη επηηπρψο ηε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ
αλαηεζεί, θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο πξσηφηππν εξεπλεηηθφ ηκήκα. ιεο
νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηνπ 18κελνπ. Οη
αθξηβείο εκεξνκελίεο παξνπζίαζεο ζα νξίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. ην ιηγφηεξν δχν
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κήλεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε. Με ην πέξαο ησλ δεθανθηψ κελψλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη θαη ππνζηεξίμεη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ.
β) Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε δεθανθηψ (18)
κήλεο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο κπνξεί λα εγθξίλεη
παξάηαζε δηάξθεηαο ην κέγηζην ελλέα (9) κελψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη θάλεη έγγξαθε αίηεζε ζηε Γ..Δ.. ην
ιηγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ δεθανθηψ (18) κελψλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη
ηεο παξάηαζεο.
γ) Ζ Γ..Δ.. δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ αλαζηνιή ησλ ζπνπδψλ ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή κεηά
απφ αίηεζή ηνπ ή θαη εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
δ) Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ δίδαθηξα ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ #
1.500,00 # € ζπλνιηθά. Καηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο (πξψηε δφζε: ακέζσο κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ επηιεγέλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη εληφο ελφο κήλα απφ ηελ εγγξαθή
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο (#500,00# €), δεχηεξε δφζε: εληφο ησλ δχν πξψησλ
εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ β’ εμακήλνπ (#500,00# €) θαη ηξίηε δφζε: εληφο ησλ δχν πξψησλ
εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ γ’ εμακήλνπ (#500,00# €). Σα ζρεηηθά πνζά θαηαηίζεληαη ζηελ
ALPHABANK ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ έρεη θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο δφζεο εληφο
ησλ σο άλσ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ζα ηνπ απνζηέιιεηαη επίζεκε γξαπηή
ελεκέξσζε απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Μ.Γ.Δ. φπνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ νθεηιή ηνπ. Αλ κεηά
ηελ παξέιεπζε ελφο κήλα απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο (ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ
ηεο γξακκαηείαο) ηνπ εγγξάθνπ δελ θαηαβάιιεη ην αληίηηκν, ηφηε ζα ν ππεχζπλνο ηνπ Μ.Γ.Δ. ζα
ζπληάζζεη έγγξαθν πξνο ηνλ Σνκέα φπνπ ζα αηηείηαη ε δηαθνπή θνίηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηή.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα επηθνπξνχλ ην έξγν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζηηο
Πξνπηπρηαθέο Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο ηνπ Σνκέα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δπηηεξήζεηο ησλ
Δμεηάζεσλ ησλ Πξνπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ψξεο ζπλνιηθά.
ε) Ο βαζκφο ηνπ Μ.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ (πηζησηηθέο κνλάδεο x
βαζκφο καζήκαηνο) ζπλ (πηζησηηθέο κνλάδεο x βαζκφο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) δηα ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ καζεκάησλ θαη δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
α) Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή
αλαθεξχζζεηαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαθήξπμή ηνπ είλαη λα έρεη
πεξαηψζεη επηηπρψο ηνλ θχθιν ησλ καζεκάησλ Μ.Γ.Δ. θαη λα έρεη θξηζεί θαηάιιεινο απφ ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή.
β) Με εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ε Γ..Δ.. αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 7 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
γ) Κάζε ππνςήθηνο δηδάθηνξαο νθείιεη λα βξεη επηβιέπνληα πξηλ απφ ηελ αλαθήξπμή ηνπ.
δ) Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδεηαη απφ
ηελ Γ..Δ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Ν.3685/08.
πκπιεξσκαηηθέο Γηαηάμεηο
 Ο ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξφληα
θαη ν αλψηαηνο ζε νθηψ (8) ρξφληα.
 Γπλαηφηεηα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απφ θαηφρνπο Μ.Γ.Δ. (Master) άιισλ
Σκεκάησλ Διιεληθψλ ή Ξέλσλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο κπνξνχλ λα
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αλαθεξπρζνχλ θαη θάηνρνη Μ.Γ.Δ. (Master) άιισλ Σκεκάησλ Διιεληθψλ ή Ξέλσλ Παλεπηζηεκίσλ,
εθφζνλ ην Μ.Γ.Δ. (Master) είλαη ζπλαθέο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα ζηνλ νπνίνλ νη
ελδηαθεξφκελνη ζα εθπνλήζνπλ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηνπο ηίηινπο
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή
αλαγλψξηζε/ηζνηηκία απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.. Οη ηπρφλ επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ θξηζνχλ
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαθήξπμε ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζα ππνδεηθλχνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
απφ ηηο επηηξνπέο εηδίθεπζεο ησλ Μ.Γ.Δ.
 Γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνλ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο,
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
1) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο δελ είλαη Φαξκαθνπνηφο θαη δελ έρεη Μ.Γ.Δ.
απφ Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ππνρξενχηαη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε έλα πξνπηπρηαθφ θαη έλα
κεηαπηπρηαθφ κάζεκα, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.
2) Κάζε Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, #1.000# €/έηνο θαη κέρξη
κέγηζην #3.000# €.Δλαιιαθηηθά, ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο απαιιάζζεηαη ησλ δηδάθηξσλ εθφζνλ
επηθνπξεί ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα
εξγαζηήξηα ηνπ Σνκέα θαη ζπκκεηέρεη ζηηο επηηεξήζεηο ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ
Σκήκαηνο, κέρξη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζηελ Σξηκειή
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.
ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο δηαθφςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παξαπάλσ
δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ, #1.000# €/έηνο, κέρξη ηελ παξνπζίαζε ηνπ
πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ή κέρξη κέγηζην
#3.000# €.ε θάζε πεξίπησζε ε επηθνπξηθή απαζρφιεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 60 ψξεο/έηνο.
3.3. ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΤΥΙΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ»
Γ..Δ.. 19/6/2015
Άξζξν 1
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν
Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 120/2-10-2015
(Φ.Δ.Κ.2265/η.Β΄/20-10-2015) Πξάμεο Πξχηαλε, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ ππ’ αξηζ. 56/15-5-2015
(Φ.Δ.Κ. 1175/η.Β΄/19-6-2015) Πξάμε Πξχηαλε (“Αληηθαηάζηαζε ηεο Τ.Α ππ’ αξηζ. Β7/464/25-091998 [Φ.Δ.Κ. 1063 η. Β’], πνπ αθνξά ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ηίηιν «Βηνκεραληθή
Φαξκαθεπηηθή». – Αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.”), γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Π.Μ...
Άξζξν 2
Οξγαλα ηνπ Π.Μ..
Σα φξγαλα ηνπ Π.Μ.. είλαη:
α)Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο, ε ζχλζεζε
ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην Ν.3685/08 άξζξν 2 παξ. β.
β)Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. είλαη ηξηκειήο θαη νξίδεηαη απφ ηελ Γ..Δ..
Σσλ εξγαζηψλ ηεο πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. Ζ .Δ.
αζρνιείηαη κε ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην Π.Μ..
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γ)Οη επηβιέπνληεο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο
Σερλνινγίαο πνπ δηδάζθνπλ ζην Π.Μ.. «Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή» θαη επηιέγνληαη απφ ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ην Γεθέκβξην ηνπ Α’ εμακήλνπ κε βάζε ηελ θαηάζηαζε επηινγήο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε πηζαλή κεηαθίλεζε
θάπνηνπ θνηηεηή κέζσ Erasmus θαη ε επηινγή γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, αθνχ πάξνπλ νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κηα εηθφλα απφ ηα ζρεηηθά αληηθείκελα κέζσ ησλ πξψησλ παξαδφζεσλ.
Σελ ίδηα πεξίνδν ν επηβιέπσλ νξίδεη ηα άιια δχν (2) κέιε Γ.Δ.Π. ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π. εθηφο
ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο.
Άξζξν 3
Πξνθήξπμε ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
Κάζε αθαδεκατθφ έηνο πξνθεξχζζεηαη αξηζκφο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν νπνίνο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη δχν (22).
Τπνςήθηνη δχλαληαη λα είλαη απφθνηηνη
Σκεκάησλ/ρνιψλ Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. Φαξκαθεπηηθήο, Υεκείαο, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Βηνινγίαο,
Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Βηνηερλνινγίαο, Βηνρεκείαο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ηεο
αιινδαπήο (αληηζηνηρία Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη αιινδαπφο,
απαηηείηαη επάξθεηα Διιεληθήο γιψζζαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ C1, εθηφο εάλ είλαη απφθνηηνο
Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Δπίζεο απαηηνχληαη δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη επαξθήο
γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2).
Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέρξη 30 επηεκβξίνπ (ή ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Ζ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 20 Οθησβξίνπ (ή ηελ πξψηε
επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Δλζηάζεηο θαη νξηζηηθνπνίεζε επηιεγέλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
κέρξη 27 Οθησβξίνπ. Έλαξμε καζεκάησλ 1 Ννεκβξίνπ (ή ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα).
Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. www.pharm.uoa.gr θαηά ην κήλα Ηνχλην.
Άξζξν 4
Κξηηήξηα Δπηινγήο
Ζ επηινγή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
 Βαζκφο Πηπρίνπ (ζηαζκηζκέλνο κε βάζε ηνλ Μ.Ο. ηνπ
x 500
Σκήκαηνο ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα)
x 50
 Bαζκφο πηπρηαθήο εξγαζίαο
 Πηπρηαθή εξγαζία ζηε Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ή
200 κφξηα
Βηνθαξκαθεπηηθή ή Φαξκαθνθηλεηηθή ή Κνζκεηνινγία
x 50
 Βαζκφο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
 Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηε Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ή
200 κφξηα
Βηνθαξκαθεπηηθή ή Φαξκαθνθηλεηηθή ή Κνζκεηνινγία
x 50
 Βαζκφο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηε Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ή
Βηνθαξκαθεπηηθή ή Φαξκαθνθηλεηηθή ή Κνζκεηνινγία
200 κφξηα
 Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά ή πλέδξηα κε θξηηέο
50 κφξηα θάζε κία
 εκηλάξηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ή Ζ/Τ
2 κφξηα/ψξα
 Δξγαζηαθή Δ.Μ.Π.εηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν
50 κφξηα/ εμάκελν
 πλέληεπμε
0-100 κφξηα
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Άξζξν 5
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ.
Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο εγγεγξακκέλνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Βηνκεραληθή
Φαξκαθεπηηθή» κπνξεί λα απνθηήζεη ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηεο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) εθφζνλ
έρεη ζπκπιεξψζεη ελελήληα (90) Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.).
1. Μαζήκαηα, Δξγαζηήξηα, εκηλάξηα-κειέηεο πεξίπηωζεο: Οη είθνζη ηέζζεξηο (24) Π.Μ.
πξνέξρνληαη απφ ηα καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα ζεκηλάξηα πξνζθέξνπλ
ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηξεηο (3) Π.Μ. Ζ ζπκπιήξσζε Π.Μ. απφ ηα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηακειέηεο πεξίπησζεο ηνπ Π.Μ.. ζεκαίλεη φηη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα ηα έρεη
παξαθνινπζήζεη θαη εμεηαζζεί επηηπρψο. Μεηά ην ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ ζα γίλνληαη εμεηάζεηο κε
εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη κία απνπζία αλά κάζεκα/ζεκηλάξην κε
επαξθή δηθαηνινγεηηθά. Σνλ έιεγρν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ απνπζηψλ δηελεξγεί ε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο κε
βάζε ηα παξνπζηνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ
ζεκηλαξίσλ.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη ζε θάζε κάζεκα θαζψο θαη ζηα ζεκηλάξηα κε
βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ κεδέλ έσο δέθα (0 – 10), σο ειάρηζηνο βαζκφο επηηπρίαο θαζνξίδεηαη ν
βαζκφο «πέληε» (5).
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζ’ έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ
Π.Μ.. ή ζηα ζεκηλάξηα (βαζκνινγία θάησ ηνπ πέληε) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο γηα
κηα αθφκε θνξά. Δάλ θαηά ηελ επαλεμέηαζε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη έζησ θαη ζε έλα
απφ ηα νθεηιφκελα καζήκαηα ή ηα ζεκηλάξηα, δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ..
Οη εμεηάζεηο αξρίδνπλ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη δηαξθνχλ ηξεηο (3) εβδνκάδεο.
Οη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη, κηα εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ, λα
αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Οη εμεηάζεηο ησλ ζεκηλαξίσλ γίλνληαη ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπο θαη νη εμεηαζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη, κηα εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εμεηάζεσλ, λα αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ
θαη ησλ ζεκηλαξίσλ γίλνληαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ.
2. Πξαθηηθή Άζθεζε: Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξνζθέξεη ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νθηψ (8) Π.Μ.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε επηβιέπεηαη απφ ηε Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
επηιέγνπλ ηε Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ ζπληάζζεηαη απφ
ηε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε επηβιέπεηαη απφ ζηέιερνο ηεο
Φαξκαθεπηηθήο Βηνκεραλίαο πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο. Ο ηειεπηαίνο βεβαηψλεη εγγξάθσο ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κε ηελ επζχλε ηνπ αζθνχκελνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηή πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο
Σερλνινγίαο.
3. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα εθπνλήζεη επηηπρψο ηε
δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο
πξσηφηππν εξεπλεηηθφ ηκήκα. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζθέξεη ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή
πελήληα πέληε (55) Π.Μ. ιεο νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ κήλα ηνπ 18κελνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο παξνπζίαζεο ζα νξίδνληαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. ην ιηγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε. Με ην πέξαο ησλ δεθανθηψ
κελψλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη θαη ππνζηεξίμεη ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία ηνπ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο κπνξεί λα εγθξίλεη
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ηξίκελε παξάηαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη θάλεη έγγξαθε αίηεζε ζηε Γ..Δ.. ην ιηγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε
ησλ δεθανθηψ (18) κελψλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο παξάηαζεο.
4. Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηθνπξήζεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
εμέηαζε πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο Φαξκαθεπηηθήο ζε εξγαζηήξηα θαη καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν
Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο ζπλνιηθά.
5. Ο βαζκφο ηνπ Μ.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ (πηζησηηθέο κνλάδεο
xβαζκφο καζήκαηνο/ζεκηλαξίσλ) ζπλ (πηζησηηθέο κνλάδεο x βαζκφο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) δηα
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
Άξζξν 6
Πξφγξακκα πνπδψλ
Σν πξφγξακκα αλά εμάκελν, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.
ΚΧΓ.

Ώξεο
Γηδαζθαιίαο/
Δβδνκάδα α

Μάζεκα

Αξηζκφο
Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ β

Α΄ Δμάκελν
Φαξκαθεπηηθή Μηθξνβηνινγία

2

3

Δθαξκνζκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε

2

3

ηαηηζηηθέο Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο Δπηζηήκεο

2

3

6004
6005

Φπζηθή Φαξκαθεπηηθή θαη Ναλνηερλνινγία

2

3

Έιεγρνο, Γηαζθάιηζε θαη ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο

2

3

6006

Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία
Αλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ Μνξθψλ

2

3

6001
6002
6003

- ρεδηαζκφο θαη

6007

Πξνρσξεκέλε Κνζκεηνινγία

2

3

6008

Πξνρσξεκέλε Βηνθαξκαθεπηηθή – Φαξκαθνθηλεηηθή

2

3

40γ

8

28δ

3

-ε
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Β΄ Δμάκελν
6009

6010
6011

Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία
Α΄ θαη Β΄ Δμάκελα
εκηλάξηα-Μειέηεο Πεξίπησζεο
Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Δμάκελα
Γηπισκαηηθή Δξγαζία

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ Π.Μ..
α

90

πλνιηθά είθνζη νθηψ (28) ψξεο αλά θσδηθφ.
Ο αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ππνινγίζηεθε ζεσξψληαο φηη κία (1) πηζησηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε είθνζη (20)
ψξεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (δηδαζθαιία, εξγαζηήξηα θαη πξνζσπηθή κειέηε).
γ
Έλαο (1) κήλαο πξαθηηθή άζθεζε κε θαζεκεξηλή παξνπζία ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία νθηψ (8) σξψλ.
δ
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεκηλαξίσλ πεξηιακβάλεη 28 ψξεο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεηκέλεο ζηα δχν εμάκελα.
ε
Πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή εξγαζία, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
β
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Άξζξν 7
Γίδαθηξα
Σα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε #2.000,00# επξψ.
Καηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο (πξψηε δφζε: ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
επηιεγέλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ(#1.000,00#
επξψ), δεχηεξε δφζε: κία εβδνκάδα κεηά ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ (#500,00# επξψ) θαη ηξίηε
δφζε: κία εβδνκάδα πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (#500,00# επξψ). Σα ζρεηηθά
πνζά θαηαηίζεληαη ζηελ ALPHABANK ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ
Έξεπλαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
3.4. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ
3.4.1. Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο
ηξαηεγηθή χλζεζεο Φαξκαθεπηηθψλ Μνξίσλ/Πξνρσξεκέλε Οξγαληθή Υεκεία
Γηδάζθνληεο: Α. Σζνηίλεο (Καζεγεηήο) Α. Κνινθνχξεο, (Αλαπι. Καζεγεηήο), Η. Κσζηάθεο, Γ.
Εσίδεο (Δπηθ. Καζεγεηέο), Η. Παπαλαζηαζίνπ (Λέθηνξαο), Γ.Β. Φψζθνινο, Γ. Φπηάο (Οκ.
Καζεγεηέο)
Πεξηερόκελν: Γίλεηαη ε έλλνηα ηεο απνζχλδεζεο ζε κηα ραξαθηεξηζηηθή νκάδα (αιθνφιεο, νιεθίλεο,
θεηφλεο, θαξβνμπιηθά νμέα, θνξεζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο) κε δχν ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο (α,βαθφξεζηεο θαξβνλπιηθέο ελψζεηο 1,3 ή 1,4 ή 1,5 ή 1,6-δηθαξβνλπιηθέο ελψζεηο) ζε δηνμπγνλνχρεο
ελψζεηο (α θαη γ – πδξνμπθαξβνλπιηθέο ελψζεηο) θαη ζε πεξΗ.Κ.Τ.θιηθέο αληηδξάζεηο. Αλαθέξνληαη
παξαδείγκαηα ηεο ξεηξνζπλζεηηθήο κεζφδνπ ζε ελψζεηο θαξκαθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο κέζνδνη ζπλζέζεσο ησλ θπξηνηέξσλ νκάδσλ θαξκαθνινγηθψο δξαζηηθψλ
ελψζεσλ, φπσο π.ρ. αληηθιεγκνλνδψλ, ρνιηλεξγηθψλ, αληηρνιηλεξγηθψλ, αδξελεξγηθψλ,
αδξελνιπηηθψλ, ζνπιθνλακηδίσλ, δηνπξεηηθψλ ζεηαδηδίσλ, θαηλνζεηαδηλψλ, βαξβηηνπξηθψλ,
ηξΗ.Κ.Τ.θιηθψλ αληηθαηαζιεπηηθψλ, βελδνδηαδεπηλψλ θ.α. Γίλεηαη επίζεο ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ
ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξφηεξεο ζπλζεηηθήο πνξείαο γηα ηελ παξαζθεπή
κηαο θαξκαθεπηηθήο ελψζεσο.
Μειεηψληαη νη κεραληζκνί θαη ε ηεξενρεκεία ησλ θπξηνηέξσλ νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ, κε ζθνπφ
ηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε ζπλζεηηθή
δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ.
Δπηπιένλ κειεηψληαη νη ηδηφηεηεο θαη νη κέζνδνη παξαζθεπήο παξαγψγσλ ησλ θπξηνηέξσλ
εηεξνθπθιηθψλ δαθηπιίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα κφξηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ.
Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε I
Γηδάζθνληεο: Μ. Κνπππάξεο (Καζεγεηήο, Tκήκα Υεκείαο), Δηξ. Παληεξή (Aλαπι. Καζεγήηξηα), Η.
Νηφηζηθαο, Δ. Γθίθαο, (Δπίθ. Καζεγεηέο), Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ (Οκ. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν:Τγξνρεκηθέο ηερληθέο αλαιχζεσο: νγθνκεηξηθέο κέζνδνη
Φπζηθέο ηερληθέο αλαιχζεσο : Γηαζιαζηκεηξία- Αξρέο, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο ζηε Φαξκαθεπηηθή
Αλάιπζε, Πνισζηκεηξία- Αξρέο, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο ζηε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε
Ζιεθηξνρεκηθέο ηερληθέο αλαιχζεσο: Πνηελζηνκεηξία- Αξρέο, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο,
Κνπινκεηξία -Αξρέο, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο, Βνιηακκεηξία θαη ζπγγελείο ηερληθέο- Αξρέο,
νξγαλνινγία, εθαξκνγέο
Φαζκαηνζθνπηθέο
ηερληθέο
αλαιχζεσο:
Φαζκαηνθσηνκεηξία
ππεξηψδνπο-νξαηνχ,
Φαζκαηνθσηνκεηξία παξαγψγσλ, Φζνξηζκνκεηξία, Αηνκηθή Απνξξφθεζε, Φιoγνθσηνκεηξία,
Υεκεηνθσηαχγεηα.
Δθαξκνγή αλαιπηηθψλ ηερληθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ.
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Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηή κεξηζκνχ κε ζχζηεκα νθηαλφιεο, λεξνχ.
Πξνζδηνξηζκφο ζηαζεξάο ηνληηζκνχ.
Μηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη ζε ζθεπάζκαηα.
Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε ΙΙ
Γηδάζθνληεο: Δ. Παληεξή (Αλαπι. Καζεγήηξηα), Η. Νηφηζηθαο (Δπίθ. Καζεγεηήο), Α. ΣζαληίιεΚαθνπιίδνπ (Οκ. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν:Υξσκαηνγξαθηθέο ηερληθέο:
Αεξηνρξσκαηνγξαθία, βαζηθέο αξρέο, αληρλεπηέο, εθαξκνγέο
Τγξνρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο, βαζηθέο αξρέο, αληρλεπηέο, εθαξκνγέο
Υξσκαηνγξαθία δεχγνπο ηφλησλ, Υξσκαηνγξαθία αληαιιαγήο ηφλησλ,
Γηαρσξηζκφο ελαληηνκεξψλ κε πγξνρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο
Υξσκαηνγξαθία ππεξεςειήο απφδνζεο, βαζηθέο αξρέο, εθαξκνγέοπλδπαζηηθέο ηερληθέο
αλάιπζεο:
πλδπαζκέλε αεξηνρξσκαηνγξαθία-θαζκαηνκεηξία κάδσλ, πλδπαζκέλε πγξνρξσκαηνγξαθίαθαζκαηνκεηξία καδψλ- Βαζηθέο αξρέο, ηερληθέο ηνληηζκνχ (EI, CI, MALDI, ESIAPCI, APPI),
αλαιπηέο καδψλ (ηεηξαπνιηθφο αλαιπηήο καδψλ, ηεηξαπνιηθή παγίδα ηφλησλ,αλαιπηήο ρξφλνπ
πηήζεο, FT-ICRMS), εθαξκνγέο ζε αλαιχζεηο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη ζε ειέγρνπο
θαξκαθνδηέγεξζεο πλδπαζκέλε ηξηρνεηδήο ειεθηξνθφξεζε-θαζκαηνκεηξία καδψλ
Απεηθφληζε κε ηελ ηερληθή MALDI- TOF/MS, βαζηθέο αξρέο, εθαξκνγέο ζε απεηθφληζε ηζηψλ θαη
αλαιχζεηο κηθξνκνξίσλ
Αληηδξάζεηο ζρεκαηηζκνχ θζνξηζκνθφξσλ παξαγψγσλ πξηλ ή κεηά ηε ρξσκαηνγξαθηθή ζηήιε
Σξηρνεηδήο Ζιεθηξνθφξεζε,
Βηναλαιπηηθέο ηερληθέο:
Υξσκαηνγξαθία ζπγγέλεηαο, Υξσκαηνγξαθία ζπγγέλεηαο
αθηλεηνπνηεκέλνπ κεηάιινπ.
Νεφηεξα πιεξσηηθά πιηθά: Υξσκαηνγξαθία πδξφθηιεο αιιειεπίδξαζεο, Βηνκηκεηηθή
ρξσκαηνγξαθία
Δπίπεδε Υξσκαηνγξαθία –Υξσκαηνγξαθία ράξηε, Υξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο – Δλφξγαλε
Υξσκαηνγξαθία Λεπηήο ηηβάδαο
Αμηνιόγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (80%)
θαη κε ηε βαζκνινγία παξνπζίαζεο Βηβιηνγξαθηθήο Δξγαζίαο (20%)
ηαηηζηηθή – Υεκεηνκεηξία
Γηδάζθνληεο: Μ. Κνπππάξεο, Κ. Δπζηαζίνπ (Καζεγεηέο Σκήκα Υεκείαο), I. Λνπθάο (Αλαπι.
Καζεγεηήο), Η. Νηφηζηθαο (Δπίθ. Καζεγεηήο), Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ (Οκ. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν: Υεκεηνκεηξία θαη αλαιπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ
δεδνκέλσλ. θάικαηα ζηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία, αμηνιφγεζε επαλαιεςηκφηεηαο θαη αθξίβεηαο.
Βαζκνλφκεζε. Υαξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο αλαιπηηθψλ κεζφδσλ (αμηνπηζηία, νιίζζεζε, επαηζζεζία,
αληρλεπζηκφηεηα, εθιεθηηθφηεηα, δηαρσξηζηφηεηα). Έιεγρνο αμηνπηζηίαο (validation) αλαιπηηθψλ
κεζφδσλ. ήκαηα θαη δεδνκέλα. Μέζνδνη ζπκκεηαβνιήο θαη ζπζρεηίζεσο. Δπηθάλεηεο απφθξηζεο
θαη κνληέια. Βειηηζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ κεζφδσλ. Πνιππαξακεηξηθή πξνζέγγηζε. Αλάιπζε θαηά
ζπζηάδεο (cluster analysis). Αλαγλψξηζε κνληέισλ (pattern recognition). Δηδηθέο εθαξκνγέο
Υεκεηνκεηξίαο. ηαηηζηηθά παθέηα πξνγξακκάησλ.
Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη Ι
Γηδάζθνληεο:Δ. Μηθξφο (Καζεγεηήο), Δ. Γθίθαο (Δπίθ. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ρξήζε ησλ γλσζηφηεξσλ θαζκαηνζθνπηθψλ
ηερληθψλ γηα ηελ αλάιπζε δνκήο νξγαληθψλ ελψζεσλ. Καιχπηνληαη νη θαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη
IR, NMR, MS, UV-visible.
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Φαζκαηνζθνπία IR. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα απνξξφθεζεο. Δηδηθά Θέκαηα: FTIR (ζπκβνιφκεηξν ηνπ Michelson, κεηαηξνπή θαηά Fourier), Near-IR (βαζηθέο αξρέο, κεζνδνινγία,
παξαδείγκαηα). Φαζκαηνζθνπία ΝΜR. Δηζαγσγή ζηελ ηερληθή FT-NMR. Βαζηθέο παξάκεηξνη
(Υεκηθή Μεηαηφπηζε, πηλ-πηλ ζχδεπμε), Φάζκαηα 13C NMR. Παξαδείγκαηα πξνζδηνξηζκνχ
δνκήο. Δηδηθά ζέκαηα: Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία, In-vivo θαζκαηνζθνπία. Φάζκαηα Μαδώλ.
Πεξηγξαθή ηνπ Φαζκαηνγξάθνπ: Δηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο (GC, LC, DIP), Σερληθέο ηνληζκνχ (EI,
CI, FAB, ESI, MALDI), Αλαιπηέο (Quadrupole, Magnetic Sector, Electric sector, TOF, Ion Trap,
Cyclotron, Tandem MS).Φαζκαηνζθνπία UV-visible. Βαζηθέο αξρέο. Καλφλεο Woodward.
Πξνζδηνξηζκόο Γνκήο Οξγαληθώλ Δλώζεωλ κε πλδπαζκό Φαζκαηνζθνπηθώλ Μεζόδωλ
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπφλεζε βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο ζε εηδηθά ζέκαηα
θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ.
Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη ΙΙ
Γηδάζθνληεο:Δ. Μηθξφο (Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν:Φαζκαηνζθνπία NMR-Νέεο ηερληθέο: Γηαλπζκαηηθή Πεξηγξαθή ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ
πληνληζκνχ, Παικηθφ NMR (Πξαθηηθή εθαξκνγή, Βαζηθέο Παξάκεηξνη γηα ηελ ιήςε θαζκάησλ,
πιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, Μεηαηξνπή θαηά Fourier, Φεθηαθή Γηαθξηηηθή Ηθαλφηεηα,
Quadrature Detection). Απνδηέγεξζε. Μεραληζκνί Απνδηέγεξζεο. Μέηξεζε Σ1 θαη Σ2, Spin-echoe.
NuclearOverhauserEffect. Δμηζψζεηο Solomon, πλάξηεζε Φαζκαηηθήο Ππθλφηεηαο, Υξφλνο
πζρέηηζεο, Παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ NOE. Μεηαθνξά Πνιψζεσο (PolarizationTransfer). Σα
πεηξάκαηα INEPT, DEPT. Φαζκαηνζθνπία NMR δχν δηαζηάζεσλ. Πείξακα COSY. Σξφπνη
αλάιπζεο πεηξακάησλ, HETCOR, COLOC, NOESY, ROESY, HMQC, HMBC, TOCSY.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη νκαδηθή εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Οη θνηηεηέο θαηαγξάθνπλ κε ηελ βνήζεηα
επηβιέπνληνο θάζκαηα NMR δχν δηαζηάζεσλ αγλψζησλ ελψζεσλ θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθή εξγαζία
γηα ηελ απφδνζε ηεο δνκήο.
ηαζεξφηεηα Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
Γηδάζθνληεο: Δ. Παληεξή (Αλαπι. Καζεγήηξηα), Δ. Γθίθαο, Η. Νηφηζηθαο (Δπίθ. Καζεγεηέο)
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηνλ ρξφλν δσήο δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη
ζθεπαζκάησλ. Οξηζκνί θαη πξναπαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο. Δίδε
ζηαζεξφηεηαο (θπζηθή, ρεκηθή, ηνμηθνινγηθή, κηθξνβηνινγηθή, ζεξαπεπηηθή). Δπίδξαζε
αιιειεπηδξάζεσλ κε έθδνρα.
Αλάπηπμε θαη επηθχξσζε αλαιπηηθήο κεζφδνπ εηδηθήο γηα ηνλ έιεγρν ζηαζεξφηεηαο.
Γνθηκέο ζηαζεξφηεηαο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ θαη πξντφλησλ [ICH Q1A (R2)]. Μειέηε
επηβαιιφκελσλ δηαζπάζεσλ.
Τδξνιπηηθέο απνηθνδνκήζεηο θαξκάθσλ. Μεραληζκνί αληηδξάζεσλ ζε εζηέξεο θαη ακίδηα.
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ αληηδξάζεσλ. Παξεκπφδηζε ησλ πδξνιχζεσλ. Ζ
πεξίπησζε ησλ πεπηηδίσλ-πξσηετλψλ.
ηαζεξνπνίεζε θαξκάθσλ κε ζρεκαηηζκφ ζπκπιφθσλ εγθιεηζκνχ ζε θπθινδεμηξίλεο. Μειέηε
δνκήο, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηαζεξφηεηαο ζπκπιφθσλ κε ρξήζε δηαθφξσλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ.
Φσηνζηαζεξφηεηα.
Φσηνιπηηθέο
απνηθνδνκήζεηο
δηαιπηψλ
θαη
θσηνδξαζηηθφηεηα
ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ. Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Πεγέο αθηηλνβνιίαο θαη έιεγρνη ζχκθσλα κε
ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία. Αθηηλνκεηξηθφ ζχζηεκα. Σξφπνη θσηνπξνζηαζίαο θαξκάθσλ.
Κηλεηηθή ελδπκηθψλ αληηδξάζεσλ, ζεσξία Michaelis-Menten
Κηλεηηθή θαη ηάμε αληηδξάζεσλ απνηθνδφκεζεο
Ομεηδσηηθέο απνηθνδνκήζεηο: Μεραληζκνί. ρεκαηηζκφο ειεπζέξσλ ξηδψλ. Παξεκπφδηζε
αληηδξάζεσλ κε ρξήζε αληηνμεηδσηηθψλ
Αμηνιφγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (80%)
θαη ηεο γξαπηήο βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο (20%).
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Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε
Γηδάζθνληεο: Η. Λνπθάο (Αλαπι. Καζεγεηήο), Δ. Παληεξή (Αλαπι. Καζεγήηξηα), Δ. Γθίθαο, Ησάλ.
Νηφηζηθαο (Δπίθ. Καζεγεηέο), Η. Παπνπηζήο (Λέθηνξαο Ηαηξηθή ρνιή)
Πεξηερόκελν:Δίδε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. Νεφηεξνη ηξφπνη απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο (απνμεξακέλεο
θειίδεο αίκαηνο επί ράξηνπ). πλζήθεο θχιαμεο δεηγκάησλ.
Δπηθχξσζε βηναλαιπηηθψλ κεζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΔΜΔΑ θαη
FDA. Φαηλφκελν επίδξαζεο κεηξηθνχ πιηθνχ. Δπαλάιεςε αλάιπζεο. Αλάιπζε πξαγκαηηθψλ
δεηγκάησλ.
Υεηξηζκφο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ γηα αλάιπζε (πγξφ-πγξφ εθρχιηζε, θαηαθξήκληζε πξσηετλψλ,
ηαπηφρξνλνο κε ηελ αλάιπζε θαζαξηζκφο)
Δηζαγσγή ζηε ρξσκαηνγξαθηθή ζεσξία: βαζηθέο αξρέο
ρξσκαηνγξαθίαο, ηχπνη
πγξνρξσκαηνγξαθίαο πςειήο απφδνζεο, βαζηθέο ρξσκαηνγξαθηθέο έλλνηεο, πξνέιεπζε δηεχξπλζεο
θνξπθψλ (εμίζσζε VanDeemter), αμηνιφγεζε ρξσκαηνγξαθεκάησλ
Δηδηθέο ηερληθέο θαηεξγαζίαο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ: εθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο, εθρχιηζε κέζσ
δηαζπνξάο ηεο θηλεηήο θάζεο ζην ππφζηξσκα, εθρχιηζε κέζσ πξνζξνθεηηθήο αλάδεπζεο,
κηθξνεθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο, κνξηαθά απνηππσκέλα πνιπκεξή.
χγρξνλεο ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο δείγκαηνο ζε ζεηξά κε ηε κέζνδν αλάιπζεο: κέζα πεξηνξηζκέλεο
πξφζβαζεο, ππνζηξψκαηα κεγάισλ ζσκαηηδίσλ, ζπλδεζκνινγία γηα απεπζείαο πξνεηνηκαζία
δείγκαηνο.
Αλνζνρεκηθέο ηερληθέο αλάιπζεο: ξαδηαλνζνρεκηθνί, ελδπκαηνρεκηθνί, θζνξηζκναλνζνρεκηθνί,
λεθειναλνζνρεκηθνί, ιηπνζναλαζνρεκηθνί πξνζδηνξηζκνί θαξκάθσλ.
Δηδηθέο εθαξκνγέο ηεο ζπλδπαζηηθήο ηερληθήο ηεο πγξνρξσκαηνγξαθίαο-θαζκαηνκεηξίαο καδψλ
ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ληφπηλγθ.
Φαξκαθνγελεηηθνί έιεγρνη. Οξηζκφο, ρξήζε, εθαξκνγέο
Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο
Μεηαβνιηθή θαη κεηαβνιηζκφο κε ρξήζε θαζκαηνκεηξίαο καδψλ
Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία Ι
Γηδάζθνληεο:Δ. Μηθξφο (Καζεγεηήο), Α. Κνινθνχξεο (Αλαπι. Καζεγεηήο), Γ. Εσίδεο (Δπίθ.
Καζεγεηήο), Α. Σζαληίιε–Καθνπιίδνπ (Οκ. Καζεγήηξηα) Γ. Λακπξηλίδεο (Δ.ΓΗ.Π.)
Πεξηερόκελν:
1. Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαξκάθσλ
ηφρνη θαξκαθσλ, αληη-ζηφρνη, βηνινγηθά κεγέζε, θαξκαθνκνξηαθέο ηδηφηεηεο – δείθηεο.
2. Πνζνηηθέο ρέζεηο Γνκήο Γξάζεο
Φπζηθνρεκηθέο θαη κνξηαθέο ηδηφηεηεο θαξκαθνκνξίσλ. Ληπνθηιία , Βαζκφο ηνληζκνχ, ηθαλφηεηα
ζρεκαηηζκνχ δεζκψλ πδξνγφλνπ, κεγέζε πνιηθφηεηαο, ειεθηξνληαθέο παξάκεηξνη, κεγέζε φγθνπ/
κνξηαθνχ
ζρήκαηνο θ.ι.π. Ζ έλλνηα ηεο πεξηγξαθηθήο κεηαβιεηήο (descriptor).
Πξνζδηνξηζκφο/ππνινγηζκφο ιηπνθηιίαο - ε έλλνηα ηεο ειάρηζηεο ιηπνθηιίαο
Παζεηηθά θαηλφκελα-Φαηλφκελα ζχλδεζεο
Πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο πνζνηηθψλ ζρέζεσλ δνκήο δξάζεο.
ηνηρεία ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ.
Μνξηαθή πξνζνκνίσζε. ρεδηαζκφο θαξκαθνκνξίσλ κέζσ ζξαπζκάησλ (fragment based drug
design). ρεδηαζκφο θαξκαθνκνξίσλ κε βάζε ηελ θξπζηαιινγξαθηθή δνκή ηνπ ππνδνρέα (structure
based drug design). Δηθνληθή ζάξσζε βηβιηνζεθψλ ελψζεσλ (virtual library screening).
Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
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Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Υεκεία ΙΙ
Γηδάζθνληεο: Π. Μαξάθνο, Ν. Πνπιή, (Καζεγεηέο), Η. Κσζηάθεο (Δπίθ. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν:
Αληηθαξθηληθά θάξκαθα. Δλλνηα ηεο αλάπηπμεο αληνρήο ζηα αληηθαξθηληθά. Καηεγνξίεο
αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ: αληηκεηαβνιίηεο, θάξκαθα πνπ ζπλδένληαη κε ην DNA κέζσ
νκνηνπνιηθνχ ή κε νκνηνπνιηθνχ δεζκνχ, παξάγνληεο ελδνπαξεκβνιήο, θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ
ηε ιεηηνπξγία ηεο ρξσκαηίλεο, αλαζηνιείο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ, κφξηα πνπ
πξνθαινχλ ζράζε ησλ θιψλσλ ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ, θάξκαθα πνπ επεκβαίλνπλ ζηελ
ελδνθξηληθή ιεηηνπξγία. Αλαζηνιείο πξσηετληθψλ θηλαζψλ. Μειινληηθνί ζηφρνη ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ.
Αληητηθά θάξκαθα. Αλάπηπμε θαη θιηληθή εθαξκνγή θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε παζνγφλσλ
ηψλ (πρ γξίππεο, επαηίηηδαο, εξπεηνηψλ, HIV). Αλαζηνιείο ηεο εηζφδνπ ηψλ ζην θχηηαξν, ητθνχ
uncoating, κεηαγξαθήο, κεηάθξαζεο, σξίκαλζεο θαη releasing - αλαζηνιείο δηκεξηζκνχ θαη
ιεηηνπξγίαο ητθψλ ελδχκσλ (πρ πδξνιάζεο ηεο S-αδελνδπινκνθπζηετλεο, θηλάζεο ηεο ζπκηδίλεο,
αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο, πξσηεάζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ξεηξντψλ). Αληνρή
ζηα αληητηθά θάξκαθα. πλδπαζηηθή ρεκεηνζεξαπεία. Νέεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ.
Αλαζηνιείο ελδχκσλ: Με νκνηνπνιηθέο ζπλδέζεηο. Σξφπνη ζχλδεζεο ελδχκσλ κε αλαζηνιείο.
Αληηζηξεπηνί, αληαγσληζηηθνί θ.η.ι. Θεσξεηηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ην δξαζηηθφ
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο. Μεραληζκφο αλάπηπμεο αληνρήο ζηα θάξκαθα, Σξφπνη εκθάληζεο
ζπλέξγηαο ησλ θαξκάθσλ .
Βηνρεκηθή θαη Μνξηαθή Φαξκαθνινγία
Γηδάζθνληεο: Α. Κνπξνπλάθε (Αλαπι. Καζεγήηξηα), Α. Παπαπεηξφπνπινο (Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα αλαιχεη ηελ κνξηαθή θαη βηνρεκηθή βάζε ηεο δξάζεο
θαξκάθσλ/βηνδξαζηηθψλ κνξίσλ. ηφρνο είλαη ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε, απφ ρεκηθή-βηνρεκηθήκνξηαθή άπνςε, ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο ησλ θαξκαθνκνξίσλ, ζε ππνθπηηαξηθφ επίπεδν, πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ.
Γεληθά αλαπηχζζνληαη:
Ζ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ππνδνρέσλ / Δίδε αιιειεπηδξάζεσλ θαξκάθσλππνδνρέα / Γπλάκεηο πξφζδεζεο / Αγσληζηέο – αληαγσληζηέο – κεξηθνί θαη αληίζηξνθνη αγσληζηέο /
Οδνί κεηαγσγήο ηνπ κελχκαηνο / Πξνρσξεκέλε ζεσξία ππνδνρέσλ/κεηαιιάμεηο απηψλ.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: ηε ζπκκεηνρή ηεο κνξηαθήο θαξκαθνινγίαο ζην
ζρεδηαζκφ θαξκάθσλ, ην ξφιν ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη ζηεξενρεκείαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο
θαξκάθνπ-ππνδνρέα (θαη γεληθφηεξα ζηε βηνινγηθή δξάζε ελψζεσλ), ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο
εκθάληζεο θαη δξάζεο δηαδηθαζηψλ ειεπζέξσλ ξηδψλ ζηνλ νξγαληζκφ (ζπζρεηηζκφο ηνπο κε
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο-πξννπηηθέο ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε θαξκάθσλ).
Δηδηθά ζέκαηα πνπ επίζεο αλαιχνληαη πεξηιακβάλνπλ:
πζηήκαηα λεπξνκεηαβίβαζεο σο κνξηαθνί ζηφρνη θαξκάθσλ / Αέξηα-κεηαβηβαζηέο (ΝΟ, H2S, CO)
/ Μνξηαθή θαξκαθνινγία θσζθνδηεζηεξαζψλ / Καζπεάζεο θαη απφπησζε / Τπνδνρείο πνπ
ελεξγνπνηνχληαη απφ πξσηεάζεο (PARs) / Οιηγνλνπθιενηίδηα σο ζεξαππεπηηθά κέζα /
Αιιειεπηδξάζεηο πξσηεΐλεο- πξσηεΐλεο (PPI) ζηελ θπηηαξηθή ζεκαηνδφηεζε / Μεηαγξαθηθνί
παξάγνληεο.
Μνξηαθή Φαξκαθνινγία – Ομεηδσηηθφ ηξεο
Γηδάζθνληεο: Α. Κνπξνπλάθε (Αλαπι. Καζεγήηξηα), Α. Παπαπεηξφπνπινο (Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα αλαιχεη ηελ κνξηαθή θαη βηνρεκηθή βάζε ηεο δξάζεο
θαξκάθσλ/βηνδξαζηηθψλ κνξίσλ.
Aλαπηχζζνληαη: Ζ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ππνδνρέσλ / Δίδε αιιειεπηδξάζεσλ
θαξκάθσλ-ππνδνρέα / Γπλάκεηο πξφζδεζεο / Αγσληζηέο – αληαγσληζηέο – κεξηθνί θαη αληίζηξνθνη
αγσληζηέο / Οδνί κεηαγσγήο ηνπ κελχκαηνο / Πξνρσξεκέλε ζεσξία ππνδνρέσλ/κεηαιιάμεηο απηψλ.
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Δηδηθά ζέκαηα πνπ επίζεο αλαιχνληαη πεξηιακβάλνπλ: πζηήκαηα λεπξνκεηαβίβαζεο σο κνξηαθνί
ζηφρνη θαξκάθσλ / Αέξηα-κεηαβηβαζηέο (ΝΟ, H2S, CO) / Μνξηαθή θαξκαθνινγία
θσζθνδηεζηεξαζψλ / Καζπεάζεο θαη απφπησζε / Τπνδνρείο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ πξσηεάζεο
(PARs) / Οιηγνλνπθιενηίδηα σο ζεξαππεπηηθά κέζα / Αιιειεπηδξάζεηο πξσηεΐλεο- πξσηεΐλεο (PPI)
ζηελ θπηηαξηθή ζεκαηνδφηεζε / Μεηαγξαθηθνί παξάγνληεο.
Μνξηαθφο κεραληζκφο ηεο εκθάληζεο θαη δξάζεο δηαδηθαζηψλ ειεπζέξσλ ξηδψλ / νμεηδσηηθνχ stress
ζηνλ νξγαληζκφ θαη επίδξαζε κνξίσλ πνπ ηηο αλαζηέιινπλ. Σνμηθφηεηα νμπγφλνπ, ειεχζεξεο ξίδεο
νμπγφλνπ, πξνζηαζία θαη κεραληζκνί απνθαηάζηαζεο νμεηδσηηθήο βιάβεο. Γηαδηθαζία
ππεξνμείδσζεο βηνινγηθψλ κεκβξαλψλ (ιηπηδηθή ππεξνμείδσζε) θαη πξσηετλψλ. Κνηλέο αλαιπηηθέο
δνθηκαζίεο ιηπηδηθήο ππεξνμείδσζεο. Μνξηαθέο δξάζεηο ηνπ ΝΟ. Απφπησζε. Παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεχζεξεο ξίδεο – αζεξσκάησζε, ρξφληα θιεγκνλή, ξεπκαηνεηδήο
αξζξίηηδα, λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνη, θαξθίλνο.
Πξνρσξεκέλε Φαξκαθνινγία
Γηδάζθνληεο: Α. Παπαπεηξφπνπινο (Καζεγεηήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο), Ησάλ. Αλδξεάδνπ (Δπίθ.
Καζεγήηξηα Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο)
Πεξηερόκελν: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ηεο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ ζε κνξηαθφ,
θπηηαξηθφ θαη θιηληθφ επίπεδν, ν ζρεδηαζκφο θιηληθψλ κειεηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ
θαξκάθσλ. Θα δνζεί έκθαζε ζε θχξηνπο ρεκηθνχο κεζνιαβεηέο (π.ρ. ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ θαη
αδψηνπ, θηλάζεο, κεζνιαβεηέο ηεο θιεγκνλήο θ.α.) φζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ
θαξκάθσλ θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ζηηο δηάθνξεο λφζνπο. Δπίζεο, ζα δνζεί έκθαζε ζε λέα
θάξκαθα πνπ δξνπλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα (π.ρ. θαξδηαγγεηαθφ, θεληξηθν λεπξηθφ ζχζηεκα) θαζψο
θαη ζηηο λεψηεξεο βηνινγηθέο ζεξαπείεο γηα απηνάλνζα λνζήκαηα θαη θαξθίλν.
3.4.2. Μαζήκαηα πνππξνζθέξνληαηαπφ ηνλ Σνκέα
Φαξκαθνγλσζίαο θαη Υεκείαο Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Υεκεία Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Γηδάζθνληεο:Δ. θαιηζά (Καζεγήηξηα), Α.Λ. θαιηζνχλεο (Καζεγεηήο), Ο. Σδάθνπ, Η. Υήλνπ
(Καζεγήηξηεο)
Πεξηερόκελν:
Γεπηεξνγελήο κεηαβνιηζκφο:κεηαβνιηθά κνλνπάηηα θαη κεραληζκνί.
Αλαπηχζζνληαη νη αθφινπζεο πνξείεο βηνζχλζεζεο θαη νη ρεκηθέο δνκέο ησλ παξαγφκελσλ
βηνδξαζηηθψλ θπζηθψλ πξντφλησλ.
I. Βηνζπλζεηηθφο θχθινο κέζσ νμηθνχ νμένο. Ληπαξά νμέα & πνιπθεηίδηα:
Αξσκαηηθά πνιπθεηίδηα, αλζξαθηλφλεο, ζεηνθαίληα, πιηδελνβνπηελνιίδηα, ηεηξνληθά νμέα.
ΙΙ. Βηνζπλζεηηθφο θχθινο κέζσ κεβαινληθνχ νμένο & δενμπμπινπιφζεο
Ζκηηεξπέληα (C5), κνλνηεξπέληα (C10): αηζέξηα έιαηα, ηξηδνεηδή, εζθηηεξπέληα (C15), Γηηεξπέληα
(C20), ΣξηηεξπέληαC30): θνπαιέλην, ιαλνζηεξφιε, θπθιναξηελφιε, α-/β-ακπξίλε, ινππεφιε,
Σξηηεξπεληθέο
ζαπσλίλεο,
ηξνπνπνηεκέλα
ηξηηεξπέληα,
θαξδηνηνλσηηθνί
γιπθνζίδεο,
Σεηξαηεξπέληα(C40): θαξνηελνεηδή, ηεξνεηδή, ηεξνεηδηθέο ζαπσλίλεο, θπηνζηεξφιεο: βηηακίλε D,
ρνιηθά νμέα, Με θαλνληθά ηεξπέληα (ππξεζξίλεο, ιηκνλνεηδή, θνπαζζηλνεηδή, βηζαζηεξνεηδή,
κπξαζζηθνζηεξνεηδή).
ΙΙΙ. Βηνζπλζεηηθφο θχθινο κέζσ ζηθηκηθνχ νμένο: θαηλπινπξνπαλνεηδή, απιά θαηλνιηθά
παξάγσγα, παξάγσγα θηλλακσκηθνχ νμένο, ιηγλάληα, θνπκαξίλεο, θιαβνλνεηδή θαη ζηηιβέληα,
ηζνθιαβνλνεηδή, θηλφλεο (βηηακίλεο Δ, Κ).
ΙV.Αιθαινεηδή: απφ νξληζίλε, ιπζίλε, ληθνηηληθφ νμχ, αξσκαηηθά ακηλνμέα, ηξππηνθάλε, ηζηηδίλε,
ηλδνινηεξπεληθά αιθαινεηδή, αλζξαληιηθφ νμχ, Αιθαινεηδή απφ αληηδξάζεηο ακίλσζεο, πνπξηληθά
αιαθαινεηδή, ζηεξνεηδηθά αθιαινεηδή
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Βηνδξαζηηθά Φπζηθά Πξντφληα
Γηδάζθνληεο: Δ. θαιηζά (Καζεγήηξηα), Α.Λ. θαιηζνχλεο (Καζεγεηήο), Ο. Σδάθνπ, Η. Υήλνπ
(Καζεγήηξηεο), Δ. Ησάλλνπ (Δπίθ. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη θάξκαθα εκπνξίνπ, θπζηθά ή εκηζπλζεηηθά αλάινγα.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο θαξκαθνινγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ζηηο ζρέζεηο δνκήο- δξάζεο.
Δπίζεο ζα δηδαρζνχλ θπηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαιψο θαζηεξσκέλεο ρξήζεο θαη παξαδνζηαθήο
ρξήζεο.
Φαζκαηνζθνπία Ι
Γηδάζθνληεο: . Μεηάθνπ (Καζεγήηξηα), Ν. Αιεγηάλλεο (Δπίθ. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν: Πεξηιακβάλνληαη νη ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο (MS),
Φαζκαηνζθνπίαο Τπεξχζξνπ (IR) θαη Φαζκαηνζθνπίαο Ππξεληθνχ Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ
(NMR) θαη ε επίιπζε ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαζνξηζκνχ δνκήο, κε βάζε ηα θαζκαηνζθνπηθά
ηνπο δεδνκέλα.
Φαζκαηνζθνπία ΙΙ
Γηδάζθνληεο: Β. Ρνχζζεο (Καζεγεηήο), Π. Μαγηάηεο (Αλαπι. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν: πλδπαζηηθή εθαξκνγή πιεξνθνξηψλ απφ θαζκαηνζθνπηθέο κεζφδνπο ( NMR, MS,
IR, UV) γηα ηελ εχξεζε ηεο δνκήο θπζηθψλ πξντφλησλ.
Δμάζθεζε ζηελ απνηίκεζε θαζκάησλ 2 δηαζηάζεσλ θαη αζθήζεηο κε θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα
θπζηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηεξπελίσλ, θιαβνλνεηδψλ, θαηλνινμέσλ θαη ζαθράξσλ.
Αλάιπζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Γηδάζθνληεο. Μ. Κνπιάδε (Αλαπι. Καζεγήηξηα) Ν. Αιεγηάλλεο, Ν. Φσθηαιάθεο (Δπίθ. Καζεγεηέο)
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ παξαιαβή θαη αλάιπζε θπζηθψλ πξντφλησλ. Έιεγρνο πνηφηεηαο
δξνγψλ θαη ηειηθψλ θπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. Φαξκαθνπνηίεο - Μνλνγξαθίεο - Μηθξν &
Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο. Δπηινγή, ζπιινγή, δηαινγή θαη δηαηήξεζε δξνγψλ. Γηεζλήο ζπλζήθεο
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Μέζνδνη παξαιαβήο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ θαη παξαζθεπή
θπζηθψλ εθρπιηζκάησλ. πκβαηηθέο ηερληθέο εθρχιηζεο (δηαβξνρή, εκβξνρή, εμίθκαζε, αθέςεζε,
κέζνδνη παξαιαβήο αηζεξίσλ ειαίσλ). «Πξάζηλεο» - θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερληθέο εθρχιηζεο
(SFE, MAE, ASE, UAE). Βαζηθέο αξρέο ρξσκαηνγξαθηθψλ δηαρσξηζκψλ. Κιαζηθέο κέζνδνη
δηαρσξηζκνχ θαη απνκφλσζεο θπζηθψλ πξντφλησλ (TLC, LC, MPLC, HPLC). Κιαζκάησζε
εθρπιηζκάησλ θαη απνκφλσζε δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ κε κεζφδνπο πνιιαπιψλ πγξψλ – πγξψλ
εθρπιίζεσλ (CPE, FCPC). Νεφηεξα ζπζηήκαηα δηαρσξηζκψλ (SFC & LC ζπζηήκαηα). Δθαξκνγέο
ηεο πςειήο απφδνζεο ρξσκαηνγξαθίαο ιεπηήο ζηηβάδαο (HPTLC). Αληρλεπηέο (UV, DAD, ELCD,
MS). πζηήκαηα θαζκαηνγξάθσλ κάδαο. πδεπγκέλα ζπζηήκαηα (LC-DAD, LC-MS), ζηελ
αλάιπζε κε πηεηηθψλ θπζηθψλ πξντφλησλ. πδεπγκέλα ζπζηήκαηα ζηελ αλάιπζε αηζεξίσλ ειαίσλ
(GC-MS, GC-FID). Πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο. Αλάπηπμε θαη επηθχξσζε κεζφδνπ. Γηαπίζηεπζε
εξγαζηεξίσλ θαη κεζφδσλ. Βαζηθέο αξρέο Μεηαβνινκηθήο.
Δξγαζηήξην: Μηθξν & Μαθξνζθνπηθά γλσξίζκαηα δξνγψλ. Υξήζε ινγηζκηθψλ γηα επεμεξγαζία
θαζκάησλ LC-MS, LC-DAD, GC-MS, GC-FID. Bάζεηο δεδνκέλσλ & dereplication.
Βηνινγηθνί Έιεγρνη - Βηνηερλνινγία
Γηδάζθνληεο:Η. Υήλνπ (Καζεγήηξηα), Π. Μαγηάηεο (Αλαπι. Καζεγεηήο), Ν. Αιεγηάλλεο, Ν.
Φσθηαιάθεο (Δπίθ. Καζεγεηέο)
Πεξηερόκελν:
 ηξαηεγηθή κειεηψλ βηνδξαζηηθφηεηαο θπζηθψλ πξντφλησλ
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(Bioguided fractionationprocedures)
Έιεγρνοεκβξχσλγαξίδαο (Brine shrimb Lethality assays)
Potato diss assays
Αληηβαθηεξηαθνί έιεγρνη -Αληηκπθεηηαζηθνί έιεγρνη. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ
παξαπάλσ ηερληθψλ
ηνηρεία θαιιηέξγεηαο δσηθψλ θπηηάξσλ γηα βηνινγηθνχο
ειέγρνπο.
Μεηξήζεηο θπηηαξνηνμηθφηεηαο
Σερληθέο ειεθηξνθφξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο κε
ξαδηνεπηζεκαζκέλα πιηθά
Μειέηε επαγσγήο έθθξαζεο γνληδίσλ κε ηε ρξήζε
ρεκεηνθσηαχγεηαο ή θζνξηζκνχ - Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ
In vitro έιεγρνη αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο
Έιεγρνη αλαζηνιήο ελδχκσλ (π.ρ. ηπξνζηλάζε, ειαζηάζε
θ.ι.π.)
Βηναπηνγξαθηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ βηνινγηθήο
δξάζεο ζε TLC
High throughput δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνκφλσζε
βηνδξαζηηθψλ θπζηθψλ πξντφλησλ
Νέεο βηνηερλνινγηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ αλαθάιπςε
βηνδξαζηηθψλ θπζηθψλ πξντφλησλ
Βηνηερλνινγηθά θάξκαθα
Δπηγελεηηθή & εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία
Βηνηερλνινγία & Βηνεζηθή

Βνηαληθή, Υεκεηνηαμηλνκηθή – Υεκηθή Οηθνινγία
Γηδάζθνληεο: Β. Ρνχζζεο (Καζεγεηήο), Ο. Σδάθνπ (Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή, γεληθέο έλλνηεο, Βηνπνηθηιφηεηα. Αλαγθαηφηεηα θαηάηαμεο, ηεξαξρία
ηαμηλνκηθψλ βαζκίδσλ θαη δηαδηθαζία θαηάηαμεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βαζηιείσλ
ηαμηλφκεζεο ηεο δσήο ζηε γε θαη θπινγελεηηθά δέλδξα. Ση απνθαιχπηεη έλα θπηηθφ φλνκα.
Υξεζηκφηεηα Κιεηδψλ. Πεγέο ηαμηλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (δνκηθέο, ρεκηθέο, ρξσκνζσκηθέο
πιεξνθνξίεο, πιεξνθνξίεο απφ αλαπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα, απφ θπηνγεσγξαθία θαη νηθνινγία).
Αμία ηεο Υεκεηνηαμηλνκηθήο. Υεκηθέο θαηεγνξίεο ελψζεσλ ρξήζηκεο ζηελ ηαμηλνκηθή ησλ θπηψλ.
Φπηά κε αηζέξηα έιαηα θαη ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο ζε νηθνγέλεηεο- βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νηθνγελεηψλ Umbelliferae, Labiatae θαη Compositae. Φπηά κε ζεηνγιπθνζίδεο, εληνπηζκφο ηνπο ζε
νηθνγέλεηεο- βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο Cruciferae. Φπηά κε ηξηδνεηδή, εληνπηζκφο
απηψλ ζε νηθνγέλεηεο- βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο Scrophulariaceae. Φπηά κε
αιθαινεηδή, εληνπηζκφο ηνπο ζε νηθνγέλεηεο- βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ Papaveraceae
θαη Solanaceae.
Αλαθέξνληαη νη βαζηθνί νηθνινγηθνί ξφινη δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ. Καηάηαμε ησλ ρεκηθψλ
ζεκάησλ θαη αξρέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο δσηθψλ θαη θπηηθψλ νξγαληζκψλ ππφ ηελ επίδξαζε
ρεκηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο. Υεκηθή
επηθνηλσλία θαη ρεκηθή πξνζηαζία νξγαληζκψλ θαη κνληέια πξφβιεςεο. πζηήκαηα απειεπζέξσζεο
θαη αληίιεςεο βηνδξαζηηθψλ κεηαβνιηηψλ. Δθαξκνγέο θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο ζεκεηνρεκηθψλ.
Θαιάζζηα Φαξκαθνγλσζία & χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Γηδάζθνληεο: Α.Λ. θαιηζνχλεο (Καζεγεηήο), Δ. Ησάλλνπ (Δπίθ. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν: ηε Θαιάζζηα Φαξκαθνγλσζία γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ
ζαιαζζίσλ καθξννξγαληζκψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ σο πεγή απνκφλσζεο λέσλ βηνδξαζηηθψλ
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κεηαβνιηηψλ. ηελ ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο κεηαβνιίηεο ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ βξεη εθαξκνγή σο ζπζηαηηθά
θαξκαθεπηηθψλ ή θαιιπληηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην ή βξίζθνληαη ζε
δηάθνξα ζηάδηα θιηληθψλ κειεηψλ, (β) ηε ρεκεία θπζηθψλ πξντφλησλ ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο κε
βάζε ηε θπινγελεηηθή θαηάηαμε ησλ παξαγσγψλ νξγαληζκψλ, (γ) ηηο ζαιάζζηεο βηνηνμίλεο
(πξνέιεπζε, επηπηψζεηο, ρξήζεηο/δξάζεηο), (δ) ηνπο νηθνινγηθνχο ξφινπο θαη ηηο βηνινγηθέο δξάζεηο
πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηαβνιίηεο ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο.
Δθαξκνγέο θπζηθψλ πξντφλησλ ζηα θαιιπληηθά θαη εηδηθά πξντφληα δηαηξνθήο &
Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο
Γηδάζθνληεο. . Μεηάθνπ, Δ. θαιηζά, Η. Υήλνπ (Καζεγήηξηεο), Π. Μαγηάηεο (Αλαπι. Καζεγεηήο),
Δ. Σζίηζα (Αλαπι. Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν:
Σν κάζεκα αθνξά ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
- Δθαξκνγή ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ ζηελ θνζκεηνινγία
- Δηδηθά πξντφληα δηαηξνθήο (παξαδείγκαηα),
ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο (επηιεγκέλα παξαδείγκαηα) θαη εθηφο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
«ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» (παξαδείγκαηα).
- Καλνληζηηθέο δηαηάμεηο
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3.4.3. Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα
Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο
Φπζηθή Φαξκαθεπηηθή θαη Ναλνηερλνινγία
Γηδάζθνληεο: Κ. Γεκέηδνο (Καζεγεηήο), Μ. Βιάρνπ-Κσλζηαληηλίδνπ (Δπίθ.Καζεγήηξηα)
Πεξηερόκελν:
1. Γηαιχκαηα ειεθηξνιπηψλ θαη κε ειεθηξνιπηψλ. Γηαιπηφηεο &
θαηλφκελα θαηαλνκήο
2. Γηάρπζε & dissolution
3. Δλδνεπηθαλεηαθά θαη επηθαλεηαθά θαηλφκελα.
4. πζηήκαηα δηαζπνξάο
5. Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα πνιπκεξψλ
6. πζηήκαηα ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο
7. Ρενινγία
8. Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε.
9. Βηνθπζηθή: Οη λφκνη ηεο Φπζηθήο ζε βηνινγηθφ επίπεδν. Δηζαγσγή
ζηελ Ναλνηερλνινγηα
10. Τγξή Κξπζηαιιηθή Καηάζηαζε: Οη ηδηφηεηεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ
πγξψλ θξπζηάιισλ. Δθαξκνγέο ζηελ Ναλνηερλνινγία
11. Θεξκηθή Αλάιπζε:Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία άξσζεο θαη Ο ξφινο
ηεο Θεξκηθήο Αλάιπζεο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ
12. Φαξκαθεπηηθή Ναλνηερλνινγία: Βαζηθέο Αξρέο
13. πζηήκαηα Μεηαθνξάο Φαξκαθνκνξίσλ ηεο Ναλνηερλνινγίαο: Ληπνζψκαηα, Πνιπκεξνζψκαηα,
Γελδξηκεξή, Πνιπεξηθά Μηθχιιηα, Μαγλεηηθά Ναλανζσκαηίδηα
14. πζηήκαηα Μεηαθνξάο Φαξκαθνκνξίσλ ηεο Ναλνηερλνινγίαο: Αλφξγαλα λαλνζσκαηίδηα,
Υηκαηξηθά/ Μεηθηά πζηήκαηα, Σερλνινγηθέο Πιαηθφξκεο ηεο Ναλνηερλνινγίαο
15. Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε
Έιεγρνο, Γηαζθάιηζε θαη ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο
Γηδάζθνληεο: Γ. Ρέθθαο (Αλαπι. Καζεγεηήο), Π. Γάιιαο (Δπίθ. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν:
1. Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο
χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο Πνηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ Deming, Juran , Taguchi, Feigenbaum, Ishikawa ,
Shingo, Ohno, 6ζ θιπ. Οη βάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο.
2. ρεδηαζκφο ηεο Πνηφηεηαο (I).
Ζ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο Γηεξγαζίεο.
Γηαθνξέο απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Διέγρνπ Πνηφηεηαο. Απφ ηελ έκθαζε ζην
Πξνηφλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο Γηεξγαζίαο πνπ ην παξάγεη. Απν ηα δεδνκέλα ζηελ
πιεξνθνξία θαη ζηε βαζεηά γλψζε ησλ δηεξγαζηψλ. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο δηεξγαζίεο.
3. ρεδηαζκφο ηεο Πνηφηεηαο (II).
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ICHQ8 θαη PAT. Δπεμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ
φξσλ.
4. ηαηηζηηθφο Διεγρνο ησλ Γηεξγαζηψλ (Ι).
Δξγαιεηνζήθε βειηίσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Πνηφηεηαο. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ησλ
εξγαιείσλ. Ζ ζπλέξγεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο θαη ησλ Δξγαιείσλ βειηίσζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο Πνηφηεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο γλψζεο ησλ δηεξγαζηψλ.
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

ηαηηζηηθφο Διεγρνο ησλ Γηεξγαζηψλ (ΙΙ).
Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο ησλ Δξγαιείσλ Βειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο.
Γηαγξάκκαηα Διέγρνπ (Ι)
Ζ ζεσξία ,νη θαηεγνξίεο , νη πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο θαη ε εξκελεία ησλ Γηαγξακκάησλ
Διέγρνπ.
Γηαγξάκκαηα Διέγρνπ (ΙI)
Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο ησλ Γηαγξακκάησλ Διέγρνπ ζε Φαξκαθεπηηθέο Γηεξγαζίεο
Ιθαλφηεηα ησλ Γηεξγαζηψλ
Ζ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Γηεξγαζηψλ θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο.
πλερήο Δπηθχξσζε ησλ Γηεξγαζηψλ.
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο νδεγίαο ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ γηα ζπλερή επηθχξσζε ησλ
Φαξκαθεπηηθψλ Γηεξγαζηψλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ
δηεξγαζηψλ.
Καλφλεο Οξζήο Δξγαζηεξηαθήο Πξαθηηθήο
Παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ κε εθπαηδεπηηθά videos.
ρεδηαζκφο, Γηαθηλδχλεπζε θαη Φαξκαθεπηηθά πζηήκαηα Πνηφηεηαο
Αλαιπζε ηεο δηαρείξηζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη ησλ πζηήκαησλ Πνηφηεηαο κε
βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ICHQ9 θαη ICHQ10 αληίζηνηρα. Ζ ζπλέξγεηα ηνπο κε ηελ νδεγία
ICHQ8.
Η ζρέζε ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο θαη ηνπ ηαηηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ
Πεηξακάησλ (ΙΙ).
Ζ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζρεδηαζκνχ θαη πσο απηφο θαζνξίδεηαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ
πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ζρέζε ηνπ ρψξνπ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη γλψζεο ησλ
δηεξγαζηψλ.
Η ζρέζε ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο θαη ηνπ ηαηηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ
Πεηξακάησλ (ΙΙ)
Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζε θαξκαθεπηηθέο δηεξγαζίεο.
Παξνπζίαζε Δξγαζηψλ
Οη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο.
Ζ αλάζεζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ην πξψην κάζεκα.

ηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηηο Φαξκαθεπηηθέο επηζηήκεο
Γηδάζθνληεο: Π. Μαραίξαο (Οκ. Καζεγεηήο), Υ. Ρέππαο (Καζεγεηήο), Μ. πκηιιίδνπ, Γ. Βαιζακή
(Αλαπι. Καζεγήηξηεο), Α. Γνθνπκεηδίδεο (Δπίθ. Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν:
1. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή (κέηξα θεληξηθήο ζέζεο θαη δηαζπνξάο).
2. Καηαλνκέο Πηζαλφηεηαο (Γησλπκηθή, Poisson, θαλνληθή, ηππηθή θαλνληθή). Παξαδείγκαηα
θαη Δθαξκνγέο
3. Πηζαλφηεηεο (Οξηζκνί-πξάμεηο, δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα, Θεψξεκα Bayes. Δθ ησλ
πξνηέξσλ (prior) θαη εθ ησλ πζηέξσλ (posterior) πηζαλφηεηα. Παξαδείγκαηα θαη
Δθαξκνγέο.
4. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία: Δηζαγσγή
Μεηαβιεηέο, Καηεγνξίεο ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, Γηαδηθαζία επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο
5. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία: ηαηηζηηθή εθηίκεζε
Έλα δείγκα, Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγή ζε Ζ/Τ
6. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία: ηαηηζηηθή εθηίκεζε
Γπν δείγκαηα, Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγή ζε Ζ/Τ
7. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία: Έιεγρνο ππφζεζεο
Έλα θαη δπν δείγκαηα, Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγή ζε Ζ/Τ
8. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία: Έιεγρνο ππφζεζεο
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Πεξηζζφηεξα απφ δείγκαηα, Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγή ζε Ζ/Τ
Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε θαη πζρέηηζε (Ι)
Αλάιπζε Γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
9. Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε θαη πζρέηηζε (ΙΙ)
πζρέηηζε
10. Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε θαη πζρέηηζε (ΙΙΙ)
Αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα, Αζθήζεηο πνπ ιχλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο - πδήηεζε, Δθαξκνγή
ζε Ζ/Τ
11. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο γξακκηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο:
1. Παιηλδξφκεζε ηχπνπ ΗΗ
2. Επγηζκέλε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο
12. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο γξακκηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο:
3. Αθξαίεο ηηκέο - εμσθείκελεο παξαηεξήζεηο α) ζε κηα ζπλερή κεηαβιεηή θαη β) ζε
πξνβιήκαηα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ζπζρέηηζεο
Με γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο
13. Με γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο
14. Non linear mixed effect models
Πξνρσξεκέλε Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία – ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ
Μνξθψλ
Γηδάζθνληεο:Μ. Δθεληάθεο (αθππεξ.), Γ.Ρέθθαο (Αλαπι. Καζεγεηήο) θαη Π. Γάιιαο (Δπίθ.
Καζεγεηήο)
Πεξηερόκελν:
1. ηεξεέο Φαξκαθνηερληθέο Μνξθέο
Γηζθία, καιαθά θαη ζθιεξά θαςάθηα, ζθαηξίδηα.Τιηθά θαη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο
2. Δπηθαιχςεηο Γηζθίσλ θαη θαηξηδίσλ
Βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη πιηθά γηα ιεηηνπξγηθέο θαη κε επηθαιχςεηο
3. ηείξεο Φαξκαθνηερληθέο Μνξθέο (Ι)
Αζεπηεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη ηαμηλφκεζε-ζρεδηαζκφο θαζαξψλ ρψξσλ παξαγσγήο
4. ηείξεο Φαξκαθνηερληθέο Μνξθέο (ΙΙ)
Αζεπηεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη ηαμηλφκεζε-ζρεδηαζκφο θαζαξψλ ρψξσλ παξαγσγήο –
εθπαηδεπηηθά videos ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαζθεπή ησλ θαζαξψλ ρψξσλ θαη ηε β5
5. Δλαησξήκαηα - Τπφζεηα - Γαιαθηψκαηα -Σνπηθψο Δθαξκνδφκελεο Φαξκαθνηερληθέο
Μνξθέο
Βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο. Βέιηηζηε ξνή ησλ δηεξγαζηψλ
6. Αξρέο Οξζήο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο Φαξκαθεπηηθψλ Πξνηφλησλ
Παξνπζίαζε ησλ cGMPs κε εθπαηδεπηηθά videos
7. Ληηή θέςε θαη Παξαγσγή.πλερήο Παξαγσγή Φαξκαθνηερληθψλ Μνξθψλ
Δηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο καδηθήο παξαγσγήο .Βαζηθέο Αξρέο ηεο Ληηήο ζθέςεο. Μεζνδνινγία
ηεο ιηηήο θαη ζπλερνχο παξαγσγήο.Δθαξκνγή ζηε Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία
8. Δηζπλεφκελα Φαξκαθεπηηθά Πξνηφληα
Ξεξέο θφλεηο γηα εηζπλνή θαη ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο. Βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο
9. Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε (I)
Παξαγσγή ζθαηξηδίσλ ζε πηινηηθή θιίκαθα
10. Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε (IΙ)
Δπηθάιπςε ζθαηξηδίσλ κε ηε κέζνδν Wurster ζε πηινηηθή θιίκαθα
11. ηαζεξφηεηα Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο θαη εθηίκεζε απνηειεζκάησλ
12. Γηαδεξκηθά πζηήκαηα Υνξήγεζεο
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Βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο.
13. Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηνπ ηαηηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ Πεηξακάησλ ζηελ Αλάπηπμε
Φαξκαθνηερληθψλ Μνξθψλ θαη Βειηηζηνπνίεζε ησλ Γηεξγαζηψλ Παξαγσγήο ηνπο ζηα
Πιαίζηα ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο (Ι)
Αξρέο
ζρεδηαζκνχ
πεηξακάησλ
θαη
δηαθνξέο
κε
ηελ
παξαδνζηαθή
πξνζέγγηζε.Οξνινγία.ρεδηαζκνί θαζνξηζκνχ παξαγφλησλ θαη κηγκάησλ.Υαξαθηεξηζκφο,
βειηηζηνπνίεζε θαη αλζεθηηθφηεηα βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο.
3. Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηνπ ηαηηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ Πεηξακάησλ ζηελ Αλάπηπμε θαη
Φαξκαθνηερληθψλ Μνξθψλ Βειηηζηνπνίεζε ησλ Γηεξγαζηψλ Παξαγσγήο ηνπο ζηα
Πιαίζηα ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο (IΙ)
Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πεηξακάησλ ζηελ αλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ
πξνηφλησλ ζηα πιαίζηα
Πξνρσξεκέλε Κνζκεηνινγία
Γηδάζθνληεο: Π. Γάιιαο, Μ. Ράιιεο (Δπίθ. Καζεγεηέο)
Πεξηερόκελν:
1.
Δηζαγσγή - Αλαηνκία, Ιζηνινγία ηνπ Γέξκαηνο
Απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ θνζκεηνινγία, νξηζκφο θαιιπληηθνχ, ηζρχνλ λνκνζεηηθφ
πιαίζην, ζρέζεηο θαιιπληηθνχ –ηνπηθνχ θαξκάθνπ, εθδφρνπ δξαζηηθήο. Αλαηνκία, ιεηηνπξγία
θαη ηζηνινγία δέξκαηνο.
2.
Δπηθάλεηα Γέξκαηνο – Δπηδεξκίδα
κήγκα, ιηπίδηα επηθαλείαο, πδαηνιηπηδηθφ πκέλην, κηθξνβηαθή ρισξίδα, ζηνηβάδεο ηεο
επηδεξκίδαο, θχηηαξα, θεξαηηλνπνίεζε, απνιέπηζε.
3.
Γεξκίδα
Κχηηαξα δεξκίδαο, ζεκέιηνο νπζία, ίλεο, αγγεία θαη λεχξα, δεξκαηνεπηδεξκηθφο ζχλδεζκνο,
ηξίρεο.
4.
Δμαξηήκαηα ηνπ Γέξκαηνο
Σξιηρεο, ηδξσηνπνηνί - ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο, λχρηα
5.
Δίδε Γεξκάησλ – Απφ ηνπ Γέξκαηνο Απνξξφθεζε
Ληπαξά, θπζηνινγηθά, μεξά, επαίζζεηα δέξκαηα, θξαγκφο, απνξξφθεζε ζην θαη απφ ηνπ
δέξκαηνο, παξάγνληεο, θηλεηηθή.
6.
Πξψηεο Ύιεο, Ληπφθηιεο Πξψηεο Τιεο
εκαζία ηνπο, λνκνζεζία, ζπζηαηηθά θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, ιηπφθηιεο πξψηεο χιεο
7.
Δπηθαλεηνδξαζηηθά – δηυγξαληηθά – ρξσζηηθέο
Ση είλαη, πσο δξνχλ, θαηεγνο απηψλ, ρξήζεηο, ηνμηθφηεηα, θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη
8.
Αληηνμεηδσηηθά, Αξψκαηα
Ομεηδσηηθφ ζηξεο, αληηνμεηδσηηθά, αξψκαηα
9.
πληεξεηηθά - Αληηζεπηηθά
Οξηζκνί, κφιπλζε ελφο πξντφληνο θαη πεγέο, ηχπνη κηθξνβίσλ θαη αληηδξάζεηο απηψλ,
ζχζηεκα ζπληεξήζεσο, ηχπνη ζπληεξεηηθψλ, δνθηκαζίεο αμηνινγήζεσο, θαιιπληηθά ειεχζεξα
ζπληεξεηηθψλ, ελαιιαθηηθά ζπληεξεηηθά, νπζίεο κε αληηζεπηηθέο ηδηφηεηεο γηα ην δέξκα
10. Γξαζηηθέο
πζηαηηθά ηνπ δέξκαηνο, βηνινγηθά εθρπιίζκαηα, πξντφληα βηνηερλνινγίαο, βηηακίλεο,
ακηλνμέα, πξσηεΐλεο, δηάθνξεο.
11. Αληειηαθά Πξντφληα.
12. Πξντφληα Δλπδάησζεο, Απνζκεηηθά, Αληηηδξσηηθά
13. Καιιπληηθά γηα καιιηά
14. Δηδηθέο θαηεγνξίεο (Βξεθηθά θαιιπληηθά, Φπζηθά θαιιπληηθά, Καιιπληηθά γηα λχρηα) θαη
ηζρπξηζκνί.
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Πξνρσξεκέλε Βηνθαξκαθεπηηθή - Φαξκαθνθηλεηηθή
Γηδάζθνληεο: Π. Μαραίξαο (Οκ.Καζεγεηήο), Υ. Ρέππαο (Καζεγεηήο), Μ. πκηιιίδνπ, Γ. Βαιζακή
(Αλαπι. Καζεγήηξηεο)
Πεξηερόκελν:
1. Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνξξφθεζε
Μέζνδνο Wagner – Nelson. Αλαθνξά ζηε κέζνδν Loo – Riegelman
2. Πνιπδηακεξηζκαηηθά Φαξκαθνθηλεηηθά κνληέια
Δηζαγσγή, Αλαθνξά ζην καζεκαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ Laplace, Βαζηθέο αξρέο Γεληθήο
κεζφδνπ επίιπζεο πνιπδηακεξηζκαηηθψλ θαξκαθνθηλεηηθψλ κνληέισλ
3. Με δηακεξηζκαηηθή θαξκαθνθηλεηηθή αλάιπζε: πλέιημε - ηαηηζηηθέο ξνπέο
4. Με γξακκηθή θηλεηηθή. Δθαξκνγέο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή (βηνκεηαηξνπή θαη κεηαθνξά κε
κεζνιάβεζε θνξέα). Έκθαζε ζηηο ζεκειηψδεηο παξακέηξνπο : Κάζαξζε, ρξφλνο εκηδσήο,
AUC
5. Φπζηνινγηθά θαξκαθνθηλεηηθά κνληέια
Οξηζκφο – Αξρέο – ηφρνη ΦΤΦΚ κνληέισλ
Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ: Σχπνη Φπζηνινγηθψλ Φαξκαθνθηλεηηθψλ κνληέισλ - Γηαδηθαζίεο
πνπ ιακβάλνληαη ππφςε - Αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ
Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα ΦΤΦΚ Παξαδείγκαηα
6. Μνληέια γαζηξεληεξηθήο απνξξφθεζεο:
Τπφζεζε pH κεξηζκνχ – Γπλακηθφ απνξξφθεζεο – Μαθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε –
Μηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε- BCS – BDDCS. Οδεγίεο FDA , EMA γηα βηναπαιιαγή
7. Γπλακηθά κνληέια γαζηξεληεξηθήο απνξξφθεζεο:Μνληέιν δηαζπνξάο- Δλαπνκέλνλ κήθνο
γηα απνξξφθεζε – Μνληέιν αλακηγλπφκελεο δεμακελήο – Γηακεξηζκαηηθφ κνληέιν δηάβαζεο
θαη απνξξφθεζεο
8. 8.Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ perosρνξήγεζε ζην ζηάδην ηεο
αλαθάιπςεο θαη αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ θαξκάθσλ
9. Perosρνξήγεζε: βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο ηνπ θαξκάθσλ ζηε γεληθή
θπθινθνξία (Ι)
Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άθημε ηνπ θαξκάθνπ ζηελ ππιαία θιέβα
10. Perosρνξήγεζε: βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο ηνπ θαξκάθσλ ζηε γεληθή
θπθινθνξία (ΙΙ)
Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ άθημε ζηελ ππιαία θιέβα
In vivo κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνξξφθεζεο θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη
peros (Ι)
Πεηξάκαηα ζε πεηξακαηφδσα
11. In vivo κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνξξφθεζεο θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη
peros (ΙΙ)
Πεηξάκαηα ζε αλζξψπνπο – Μειέηεο βηντζνδπλακίαο (I)– ρεδηαζκφο θαη πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ θιηληθνχ κέξνπο
12. Μειέηεο Βηντζνδπλακίαο (ΙΙ)
Φαξκαθνθηλεηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
13. Μειέηεο Βηντζνδπλακίαο (ΙΙΙ)
ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
14. Φαξκαθνθηλεηηθά/Φαξκαθνδπλακηθά κνληέια
Βαζηθέο έλλνηεο: Φαξκαθνθηλεηηθά θαη Φαξκαθνδπλακηθά κνληέια
Μνληέιν χδεπμεο - Φαξκαθνδπλακηθφ δηακέξηζκα: Άκεζε ζχδεπμε, Έκκεζε ζχδεπμε,
Μνληέιν ζχδεπμεο-θηλεηηθή θαξκάθνπ ζην θαξκαθνδπλακηθφ δηακέξηζκα, χδεπμε ΦΚ-ΦΓ
κνληέινπ
Παξαδείγκαηα - Αζθήζεηο
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Κιηληθή Φαξκαθνινγία Ι / Παζνινγία – Παζνθπζηνινγία Ι
Γηδάζθνληεο: . Γθαηδψλεο (Αλαπι. Καζεγεηήο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Ν. Γξαθνχιεο (Δπίθ.
Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Η. Αλδξεάδνπ (Δπίθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα
Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Υ. Γάιια (Δπίθ. Καζεγήηξηα, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Ν. Κφθξαο
(Φπρίαηξνο, Δπηζη. πλεξγάηεο Δξγ. Φαξκαθνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή Δ.Κ.Π.Α.), Γ. Φαξκάθεο
(Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Β΄ Καξδηνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Ννζ. «ΑΣΣΗΚΟΝ»), Κ.
Κνπκάθεο (Νεπξνιφγνο, Γηεπζπληήο «Δπξσθιηληθή Αζελψλ»), Π. ηάζεο (Νεπξνιφγνο,
Mediterraneo Hospital, Γιπθάδα), Η. Σξηαληαθπιιίδεο (Γ/ληεο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο,
ΗΑΧ), Δ. Μπνπξκπνχιεο-Γηακαξέιινο (Αλαπι. Καζεγεηήο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν:
1.
Δηζαγσγή, Φαξκαθνγελεηηθή
2.
πκθνξεηηθή Καξδηαθή Αλεπάξθεηα (.Κ.Α.)
3.
ηεθαληαία Νφζνο
4.
Τπέξηαζε
5.
Καξδηαθφ ζχζηεκα, Τπέξηαζε θαη Νεθξφο
6.
Ομεηδσηηθφ Stress
7.
Μεραληζκφο ζρεκαηηζκνχ αζεξσκαηηθήο πιάθαο-ΟΔΜ-θάξκαθα θαξδηαγγεηαθνχ
8.
Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδηα
9.
θιήξπλζε θαηά Πιάθαο
10. Νφζνο Parkinson
11. Δπηιεςία
12. Δπηιεςία
13. Γηαηαξαρέο δηάζεζεο-αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα
14. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο- ζηαζεξνπνηεηέο ηεο δηάζεζεο
15. Αληηςπρσζηθά
16. Ννζήκαηα ζηνκάρνπ-δσδεθαδαθηχινπ
17. Ννζήκαηα Λεπηνχ Δληέξνπ
18. Σαμηλφκεζε Μηθξννξγαληζκψλ- Μηθξνβηνινγηθή δηάγλσζε
19. Αξρέο ιήςεο ηζηνξηθνχ αζζελνχο - Φαξκαθνθηλεηηθή-Φαξκαθνδπλακηθή αληηκηθξνβηαθψλ
20. Β-ιαθηάκεο (Η)
21. Β-ιαθηάκεο (ΗΗ)
22. Ακηλνγιπθνζίδεο/ Μαθξνιίδεο/ Κηλνιφλεο
23. Γιπθνπεπηίδηα/Ληλεδνιίδε/Σηγεθπθιίλε/Γαπηνκπθίλε
24. Ζπαηίηηδεο / Δπνρηθή γξίππε
25. Αξρέο ιεηηνπξγίαο αλνζνινγηθνχ κεραληζκνχ
26. Λνηκψμεηο νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο
27. Λνηκψμεηο αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ/ Πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο
28. Μπθεηηαζηθέο Λνηκψμεηο/ Αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα
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Δθαξκνγή Δξγαζηεξηαθψλ θαη Αλαιπηηθψλ Μεζφδσλ ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεπηηθή
παξαθνινχζεζε αζζελψλ
Γηδάζθνληεο:Α.Βάξζνπ-Παπαδεκεηξίνπ (Δπίθ.Καζεγήηξηα, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Μ.
Βεξηδψλε (Δ.ΓΗ.Π., Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν:
1. Δηζαγσγή ζηε Υξσκαηνγξαθία. Γεληθέο Αξρέο Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απφδνζεο:
Οξγαλνινγία, επηινγή θηλεηήο θαη ζηαηηθήο θάζεο.
2. Βηνινγηθά Τγξά. Πξνθαηεξγαζία δείγκαηνο γηα ηελ αλάιπζε θαξκάθσλ ζε βηνινγηθά πγξά
(απνκάθξπλζε πξσηετλψλ, πγξή-πγξή εθρχιηζε, εθρχιηζε ζηεξεήο θάζεο).
3. Δπηινγή θαη Βειηηζηνπνίεζε κεζφδνπ πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πςειήο απφδνζεο θαη
πξνθαηεξγαζίαο βηνινγηθνχ δείγκαηνο κε βάζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
4.

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: Πξνζδηνξηζκφο θεηνθνλαδφιεο ζε πιάζκα κε πγξή ρξσκαηνγξαθία
πςειήο απφδνζεο θαη αληρλεπηή ππεξηψδνπο.

5.

Αμηνιφγεζε δηαγλσζηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ (Γεηγκαηνιεςία &
ρεηξηζκφο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. Πξναλαιπηηθή, Αλαιπηηθή θαη Βηνινγηθή κεηαβιεηφηεηα.
Σηκέο αλαθνξάο. Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη ηαηηζηηθέο κέζνδνη. Σεθκεξησκέλε Δξγαζηεξηαθή
Γηαγλσζηηθή Ηαηξηθή -Laboratory Evidence-based Medicine)

6.

Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ησλ δηαηαξαρψλ χδαηνο θαη
ειεθηξνιπηψλ
Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ησλ δηαηαξαρψλ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο
Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ιηπαηκίαο θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ

7.
8.

9. Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ησλ λενπιαζηψλ (κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ θαξθίλνπ)
10. Αλνζνινγία (Δθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ αλνζνινγηθψλ θαη αλνζνρεκηθψλ ηερληθψλ)
11. Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο
12. Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε Αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
(Γηάγλσζε ησλ αλαηκηψλ θαη ηεο ζηδεξννηθνλνκίαο)
13. Απηνκαηνπνίεζε ζην Κιηληθφ Δξγαζηήξην, Δπηινγή απηφκαησλ αλαιπηψλ θαη Δξγαζηεξηαθφο
πξνζδηνξηζκφο επηπέδσλ θαξκάθσλ ζηα βηνινγηθά πγξά, TDM
14. Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο (ζπξενεηδήο,
επηλεθξίδηα, γνλάδεο, ππφθπζε) θαη ηεο εγθπκνζχλεο,
Δξγαζηήξην απιψλ / γξήγνξσλ / βαζηθψλ εξγαζηεξηαθψλ ηερληθψλ
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Δθαξκνγή ηεο Φαξκαθνθηλεηηθήο ζηε Θεξαπεπηηθή
Γηδάζθνληεο: . Μαξθαληψλε-Κπξνχδε (Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Α.
Γνθνπκεηδίδεο (Δπίθ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Δ. Καξαιήο (Λέθηνξαο
Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Δ.Κ.Π.Α.), Γ. Παλίδεο (Γηδάθησξ Φαξκαθεπηηθήο Δ.Κ.Π.Α., Δ.Ο.Φ.)
Πεξηερόκελν:
1. Δπίδξαζε ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή ζηε θαξκαθνθηλεηηθή
2.

Eπίδξαζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή

3.

H θιηληθή θαξκαθνθηλεηηθή ζηνπο αζζελείο κε εγθαχκαηα

4.

Eπίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή

5.

Eπίδξαζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή

6.

Eπίδξαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή

7.

Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ζε ππεξήιηθεο

8.

H θαξκαθνθηλεηηθή ζε παηδηά

9.

Φαξκαθνθηλεηηθή θαη ηξνθή

10. Ο ξφινο ηνπ θχινπ ζηε Φαξκαθνθηλεηηθή
11. Απφδεημε ζεξαπεπηηθήο ηζνδπλακίαο δηακέζνπ ηεο Φαξκαθνθηλεηηθήο
12. Γεληθέο αξρέο Φαξκαθνθηλεηηθήο – Φαξκαθνδπλακηθήο κνληεινπνίεζεο
13. Δθαξκνζκέλε θιηληθή θαξκαθνθηλεηηθή κε ρξήζε ινγηζκηθνχ
14. Bayesian εμαηνκίθεπζε δνζνινγίαο κε NONMEM: Θεσξία & Δξγαζηήξην
Κιηληθή Φαξκαθνινγία ΙΙ / Παζνινγία – Παζνθπζηνινγία ΙΙ
Γηδάζθνληεο: Γ. Βατφπνπινο (Καζεγεηήο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Υ. Ληάπε, Γ. Βιαράθνο, Π.
Μαηζψηα (Αλαπι. Καζεγεηέο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Γ. Αξαβαληηλφο (Γ/ληήο Β’ Παζνινγηθήο
Κιηληθήο Ννζ/κείν «Αγηνη Αλάξγπξνη»), Η. Σξηαληαθπιιίδεο (Γ/ληήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο
«ΗΑΧ»), Α. Παληαδή, Υ. Μπαηηζηάθε,Σ. ηδεξνπνχινπ, (Δπίθ.Καζεγήηξηεο, Ηαηξηθή ρνιή,
Δ.Κ.Π.Α.), Μ. θνπξνιηάθνπ (Δπίθ. Καζεγήηξηα, Υαξνθφπεην Παλ/κην), Φ. Μπαθνπνχινπ
(Παηδίαηξνο-Φαξκαθνπνηφο)
Πεξηερόκελν:
1. Παηδηθή-Δθεβηθή γπλαηθνινγία
2. Δκβφιηα
3. Υ.Α.Π.
4. Βξνγρηθφ άζζκα
5. Οκνηνζηαζία H20 , Ζιεθηξνιχηεο
6. Ομενβαζηθή ηζνξξνπία
7. Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα
8. Παξαθνινχζεζε Ογθνινγηθνχ αζζελνχο. Γεληθά πεξί Καξθίλνπ: α) ηνηρεία
Δπηδεκηνινγίαο, β) ηνηρεία βηνινγίαο θαη γ) ηνηρεία Παζνινγίαο
9. Υεκηθνζεξαπεπηηθά Φάξκαθα
10. Φαξκαθνζεξαπεία ησλ Καθνήζσλ Νφζσλ
11. Καθνήζεηο λφζνη (θαξθίλνο πλεχκνλαο, καζηνχ, παρένο εληέξνπ, σνζεθψλ)
12. Δλδνθξηλνινγία- σκαηνζηαηίλε -Απμεηηθή νξκφλε
13. Θπξενεηδήο Οξκφλεο-Παζήζεηο Θπξενεηδνχο
14. Φινηνεπηλεθξηδηαθέο Οξκφλεο-Παζήζεηο
15. Τπνζάιακν-ππνθπζηνγνλαδηθφο άμνλαο-δηαηαξαρέο νξκνλψλ θχινπ

53

αθραξψδεο Γηαβήηεο
Ννζήκαηα Οηζνθάγνπ
Ννζήκαηα παρένο εληέξνπ
Ννζήκαηα Παγθξέαηνο
Ννζήκαηα Ήπαηνο
Δηζαγσγή – Δλδνθιέβηα Αλαηζζεηηθά
Πεξηνρηθή αλαηζζεζία - Φάξκαθα θαη εθαξκνγέο
Θεξαπεία νμέσο θαη ρξφληνπ πφλνπ
Κιηληθή παξαθνινχζεζεζηελ αλαηζζεζηνινγία
Δηζαγσγή ζηε Ρεπκαηνινγία
Γηαθνξνδηάγλσζε ξεπκαηηθψλ λνζεκάησλ
Απηνάλνζα Ννζήκαηα πλδεηηθνχ Ηζηνχ-πζηεκαηηθφο
Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα
28. Αγγεηίηηδεο
29. Δλεκέξσζε γηα Δληεξηθή ίηηζε
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Δξπζεκαηψδεο

Λχθνο,

Γηεξεχλεζε ελδηαθεξφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο Θεξαπεπηηθήο θαη ησλ Γειεηεξηάζεσλ
Γηδάζθνληεο: . Μαξθαηψλε-Κπξνχδε (Καζεγήηξηα, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Υ.
πειηνπνχινπ, . Αζαλαζέιεο, Μ. ηεθαλίδνπ (Καζεγεηέο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Α. Νηνλά,
. Παπαδφδεκα, Η. Παπνπηζήο (Δπίθ. Καζεγεηέο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν:
1. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (Η)
2. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (ΗΗ)
3. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (ΗΗΗ)
4. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (IV)
5. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (V)
6. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (VI)
7. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (VII)
8. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (VIII)
9. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ελδηαθέξνπζσλ πεξηπηψζεσλ (IX)
10. Γηαθνξηθή δηάγλσζε δειεηεξηάζεσλ
11. Αιιειεπίδξαζε ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο κε θάξκαθα θαη ηελ ηξνθή
12. Πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζηα παηδηά
13. Γηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ δειεηεξηάζεσλ (Η)
14. Γηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ δειεηεξηάζεσλ (ΗΗ)
Κιηληθή Πξαθηηθή
πληνληζηέο: . Μαξθαληψλε-Κπξνχδε (Καζεγήηξηα, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.),
Δ.Καξαιήο (Λέθηνξαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν:Ζ θιηληθή πξαθηηθή ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή άζθεζε ζε επηιεγκέλα
λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο ησλ Αζελψλ, φπνπ γίλεηαη εθ πεξηηξνπήο ζπκκεηνρή ζε παζνινγηθέο,
νγθνινγηθέο, ρεηξνπξγηθέο, κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο θιπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ θιηληθή
εμάζθεζε πεξηιακβάλνπλ: παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ζπκκεηνρή ζε ηαηξηθέο επηζθέςεηο,
θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ησλ αζζελψλ.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπγγξαθή ελδηαθέξνπζσλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ φπνπ
αθνινπζεί δηφξζσζε θαη ζπδήηεζε.

54

Γξάζε – Σνμηθφηεηα Φαξκάθσλ θαη Καιιπληηθψλ ζην Γέξκα
Γηδάζθνληεο: Α. Υαηδετσάλλνπ (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Μ. Ράιιεο
(Δπίθ.Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Έθδνρα, Γξαζηηθέο, Σνπηθά Φάξκαθα, Γεξκνθαιιπληηθά, Καιιπληηθά – Δηδηθά
Καιιπληηθά, Γξάζε δηαθφξσλ κνξθψλ ζε θπζηνινγηθφ θαη παζνινγηθφ δέξκα, Απνξξφθεζε –
Κηλεηηθή- Βηνδηαζεζηκφηεηα, Μεηαβνιηζκφο, ηεξνεηδή – Με ηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε,
Ρεηηλνεηδή, Αληηκηθξνβηαθά, Μεραληζκνί Γξάζεο, Φσηνζεξαπείεο, Δηδηθέο Θεξαπείεο, Σερληθέο
(peeling, απνηξίρσζε, ρεηξνπξγηθή laser, botox), Σνμηθφηεηα - Φσηνηνμηθφηεηα Φαξκάθσλ –
Καιιπληηθψλ – Πξψησλ Τιψλ κεηά απφ ηνπηθή ή ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε
Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ
Γηδάζθνληεο: Α. Καηζαξνχ (Καζεγήηξηα, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), Μ. Ράιιεο (Δπίθ. Καζεγεηήο,
Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Φπζηθνρεκηθνί, Μηθξνβηνινγηθνί Διεγρνη, ηαζεξφηεηα, Σξφπνη – Πξσηφθνιια
Πεηξακαηηθήο θαη Κιηληθήο Αμηνινγήζεσο Σνμηθφηεηαο θαη Φαξκαθνινγηθήο-Καιιπληηθήο
Γξάζεσο, Ννκνζεζία Σνπηθψλ Φαξκάθσλ, Ηαηξνηερλνινγηθψλ, Καιιπληηθψλ, Γηαδηθαζία
Αλάπηπμεο - Φάθειινο Πξντφληνο, - Καλνληζκνί FDA θαη ΔΜΑ, ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε
πξνθιηληθψλ θαη θιηληθψλ κειεηψλ.
Γηαηξνθή, Πεξηβάιινλ θαη Γέξκα
Γηδάζθνληεο: Γ. Γηφβα (Οκ. Καζεγήηξηα, Δ.Μ.Π.), Μ. Ράιιεο (Δπίθ. Καζεγεηήο, Σκήκα
Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Δ. Αιεμαλδξάηνπ (Δ.ΓΗ.Π., Δ.Μ.Π.), Μ. Κπξηαδή (Γηδάθησξ
Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Α. Πεηξή (Γηδάθησξ Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α., Δ.Δ.Α.Δ.), Φ. Γαληά
(Γηδάθησξ Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Ζιεθηξνκαγλεηηθή,
Ηνληίδνπζα- κε ηνληίδνπζα , ππεξηψδεο θαη ππέξπζξε
αθηηλνβνιία, Βάζνο δηείζδπζεο- επηδξάζεηο κε ηζηνχο, Καπλφο ηζηγάξνπ, Αιιεξγηνγφλα, Υεκηθνί
παξάγνληεο-Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, Πεξηβαιινληηθνί Ρχπνη, Αληηδξάζεηο-Μεραληζκνί Άκπλαο,
Πξφιεςε παζήζεσλ-Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο, Γηαηξνθή θαη Γέξκα, Ζ ζρέζε ζσζηήο δηαηξνθήο
ζηελ πγεία ηνπ δέξκαηνο, Βηηακίλεο Α, C, D E θαη ξφινο ζην Γέξκα, Μέηαιια θαη δέξκα,
Απαξαίηεηα ιηπαξά νμεα γηα ην δέξκα, Πεπηίδηα θαη ν ξφινο ηνπο, Αληηνμεηδσηηθά - Φιαβνλνεηδή,
Ζ δηαηξνθή ζε παζνινγηθεο θαηαζηάζεηο ηνπ δέξκαηνο, χγθξηζε επίδξαζεο νπζηψλ κέζσ ηνπηθήο
εθαξκνγήο θαη δηαηξνθήο, πκπιεξψκαηα Γηαηξνθήο
Βηνρεκεία – Φαξκαθνγελεηηθή ηνπ Γέξκαηνο
Γηδάζθνληεο: Ν. Γξαθνχιεο (Δπίθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Μ. Καηζαξνχ
(Γηδάθησξ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ Δ.Μ.Π.), Α. Υαηδετσάλλνπ (Αλαπι.Καζεγήηξηα,
Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Βηνρεκηθά κνλνπάηηα, βαζηθέο αξρέο παζνβηνρεκείαο, παζνθπζηνινγίαο θαη
θαξκαθνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαξκαθνγελεηηθή, γνλίδηα, πξσηεΐλεο θαη ν ξφινο ησλ γελεηηθψλ
πνιπκνξθηζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ θιηληθή θαξκαθνινγία θαη θαξκαθνγνληδησκαηηθή.
Νέεο Μνξθέο, Φπζηθά Πξντφληα ζηελ Κνζκεηνινγία θαη Φαξκαθνινγία ηνπ Γέξκαηνο
Γηδάζθνληεο: Δ. θαιηζά (Καζεγήηξηα, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.), Κ. Γεκέηδνο
(Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ Ναλνηερλνινγία. ηνηρεία βηνθπζηθήο θαη ζεξκνδπλακηθήο λέσλ
κνξθψλ κεηαθνξάο πξντφλησλ γηα ρξήζε ζηελ θνζκεηνινγία. Βηνθπζηθή πξνζέγγηζε
λαλνηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζεξφηεηα λαλνθνιινεηδψλ ζπζηεκάησλ δηαζπνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνξείο θαξκάθσλ θαη πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο. Νέεο λαλνκνξθέο γηα
εθαξκνγή ζε πξντφληα λαλνηερλνινγίαο κε εθαξκνγή ζε θαιιπληηθά πξντφληα. Σνμηθφηεηα λέσλ
λαλνκνξθψλ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην έγθξηζεο θαηλνηφκσλ λαλνθνξέσλ γηα ρξήζε ζε πξντφληα
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θνζκεηνινγίαο. Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο (casestudies), Δξγαζηεξηαθή παξαζθεπή ιηπνζσκάησλ
γηα ρξήζε ζε πξντφληα θνζκεηνινγίαο, Ηζηνξία ηεο Κνζκεηνινγίαο θαη ησλ Σνπηθψλ Πξνίφλησλ,
Φπηηθέο θαη Εστθέο δξφγεο γηα ην δέξκα, ζπζρεηηζκνί δξάζεο – ηνμηθφηεηαο θαη δνκήο, Φπζηθά
ιηπίδηα, Φπζηθά αληηνμεηδσηηθά, Φπζηθέο ρξσζηηθέο, Φπζηθά αληηειηαθά, Φπζηθά πξντφληα κε
εθαξκνγή ζην ζηφκα, Αηζέξηα έιαηα, Φπζηθέο πξψηεο χιεο απφ ηε ζάιαζζα κε εθαξκνγή ζηα
θαιιπληηθά, Φπζηθά πξντφληα ζε παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο, Δξγαζηεξηαθή Παξαζθεπή Αηζεξίνπ
Διαίνπ.
3.4.4. Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα
πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
Γηδάζθνληεο: Μ. Κνπππάξεο (Καζεγεηήο), Ν. Θσκαΐδεο (Αλαπι. Καζεγεηήο), Σκήκα Υεκείαο
Δ.Κ.Π.Α..
Πεξηερφκελν: Δηζαγσγή ζηελ Πνηφηεηα, ISO 9000, Good Laboratory Practice, Total Quality
Management, TQM
A. ΜΔΛΔΣΖ ISO 17025
Οξγάλσζε,
ζχζηεκα
γηα
ηελ
πνηφηεηα.
Έιεγρνο
εγγξάθσλ,
αλαζθφπεζε
αηηήζεσλ/πξνζθνξψλ/ζπκβάζεσλ, ππεξγνιαβία δνθηκψλ, αγνξά ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηεο,
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, παξάπνλα, έιεγρνο κε ζπκκνξθψζεσλ, βειηίσζε, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο,
πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. Έιεγρνο αξρείσλ, εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, αλαζθνπήζεηο απφ ηε δηνίθεζε.
Σερληθέο απαηηήζεηο, πξνζσπηθφ, ρψξνη εγθαηάζηαζεο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Μέζνδνη
δνθηκψλ θαη επηθχξσζε ησλ κεζφδσλ. Δμνπιηζκφο, ηρλειαζηκφηεηα κεηξήζεσλ. Γεηγκαηνιεςία,
ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ δνθηκήο. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ. χληαμε
εθζέζεσλ απνηειεζκάησλ. CASESTUDIES.
Β. ΜΔΘΟΓΟΗ
Δπηθχξσζε αλαιπηηθψλ κεζφδσλ. Απαηηήζεηο επηθχξσζεο GMO. Απαηηήζεηο επηθχξσζεο
αλαιπηηθψλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ππνιεηκ. Φπηνθαξκάθσλ. Απαηηήζεηο επηθχξσζεο θιηληθψλ
δνθηκψλ. Απαηηήζεηο επηθχξσζεο κηθξνβηνινγηθψλ δνθηκψλ (ηξφθηκα, λεξά). Δπηθχξσζε κεζφδσλ
θιηληθψλ εξγαζηεξίσλ. Μέζνδνη ειέγρνπ αθξηβείαο. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ Hg ζε ςάξηα
(αλαζεψξεζε 01). Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ νξίνπ αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο. Τπνινγηζκφο
ελδνεξγαζηεξηαθήο αλαπαξαγσγηκφηεηαο. Τπνινγηζκφο νξίνπ αλίρλεπζεο απφ θακπχιε
αλαθξίβεηαο
Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Δμνπιηζκφο: Απαηηήζεηο Πξνηχπνπ. Οξηζκνί δηαθξίβσζεο. ΟΔ-01 Δζσηεξηθή δηαθξίβσζε.
Γηαθξίβσζε δπγψλ. Γηαθξίβσζε νγθνκεηξηθψλ ζθεπψλ. Γηαθξίβσζε ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο.
'Διεγρνο επίδνζεο HPLC. Απαηηήζεηο ΔΤΓ.
Γ. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Γηαζθάιηζε. Controlcharts. BasicsofCapability
E. ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ NORDTEST
Σ. ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
ISO 15189
Έιεγρνο Πνηφηεηαο
Γηδάζθωλ: Μ. Κνπππάξεο (Καζεγεηήο Σκήκα Υεκείαο)
Πεξηερόκελν: Υεκηθφο έιεγρνο θαξκαθεπηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εθδφρσλ: Έιεγρνη ηαπηνπνίεζεο,
ζπγγελψλ νπζηψλ, πξνζκείμεσλ, έιεγρνο βαξέσλ κεηάιισλ θαη νξγαληθψλ δηαιπηψλ, έιεγρνο
πγξαζίαο, ηέθξαο. Φπζηθνί θαη θπζηθνρεκηθνί έιεγρνη. Βηνινγηθνί θαη Μηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη.
Έιεγρνο θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο αλαιπηηθψλ κεζφδσλ. Δξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο πξψησλ
πιψλ θαη θαξκάθσλ (Ννκνζεζία). Φαξκαθνπνηία θαη Φαξκαθεπηηθνί Κψδηθεο.
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Ννκνζεζία – RegulatoryAffairs
Γηδάζθνληεο: Γξ. Φ. Σδαβέιια (Λέθηνξαο Κνηλσληνινγίαο Τγείαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,
ρνιή Αλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο,Σκήκα Ννζειεπηηθήο), Γξ. Α. Βνύιγαξε (Δ.Ο.Φ.),
Γξ. Κ. Γθηξηήο (Δ.Ο.Φ.)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ έγθξηζε Κιηληθψλ Μειεηψλ &
Νέσλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Δμεηάδεηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε
κέρξη ζήκεξα.
 E.U/ European Agency for the Evaluation of Medicinal Products - EMEA/ Δ.Ο.Φ.
 Κιηληθέο Μειέηεο – Γνθηκέο (Clinical Trials), Παξεκβαηηθέο Κιηληθέο Μειέηεο, Μειέηεο
Βηντζνδπλακίαο
 Ζζηθά & Γενληνινγηθά Εεηήκαηα ζηηο Κιηληθέο Μειέηεο, Δζληθή Δπηηξνπή Γενληνινγίαο γηα
Κιηληθέο Μειέηεο (Δ.Δ.Γ.), Σν Έληππν πλαίλεζεο/ πγθαηάζεζεο
 Με-Παξεκβαηηθέο Κιηληθέο Μειέηεο, Με εκπνξηθέο Κιηληθέο Μειέηεο, Σξνπνπνηήζεηο
Κιηληθψλ Μειεηψλ, Παξεγνξεηηθέο Θεξαπείεο
 Νέα Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία Έγθξηζεο Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ Γηα Αλζξψπηλε ρξήζε
 Γηαδηθαζίεο Έγθξηζεο : Δζληθή Γηαδηθαζία, Κεληξηθή Γηαδηθαζία, Απνθεληξσκέλε Γηαδηθαζία,
Ακνηβαία Γηαδηθαζία
 Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα, Οξθαλά Φάξκαθα
Πξνρσξεκέλε Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία
Γηδάζθνληεο: Μ. Παπαδφπνπινο (Γξ. Δξεπλ. Α΄ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο), Η. Πηξκεηήο (Γξ. Δξεπλ.Α΄
Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο)
Πεξηερόκελν: Βαζηθέο αξρέο Ραδηνθαξκάθσλ. Υεκεία πλαξκνγήο Σερλεηίνπ θαη Ρελίνπ.
Ραδηνθαξκαθεπηηθέο ελψζεηο Σερλεηίνπ, Ρελίνπ, Ηλδίνπ θαη άιισλ ξαδην- κεηάιισλ.
Ραδηνθαξκαθεπηηθέο ελψζεηο Ησδίνπ. Ραδηνθάξκαθα κε ξαδηνλνπθιίδηα θπθινηξνλίνπ.
Ραδηνθάξκαθα κνξηαθήο ζηφρεπζεο. Μνξηαθή ζηφρεπζε ππνδνρέσλ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ
πζηήκαηνο. Δληνπηζκφο ινηκψμεσλ-θιεγκνλψλ. Ραδηνεπηζεκαζκέλα αληηζψκαηα θαη πεπηίδηα.
Αμηνιφγεζε ξαδηνθαξκάθσλ ζε πξνηππα πεηξακαηνδψσλ
Αμηνιφγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (80%)
θαη παξνπζίαζε βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο (20%).
χλζεζε θαη Παξαγσγή Ραδηνθαξκάθσλ
Γηδάζθνληεο: Ι. Πηξκεηήο (Γξ. Δξεπλ.Α΄ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο), Μ. Παπαδφπνπινο (Γξ. Δξεπλ.
Α΄ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο)
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ παξαγσγή θαη ηνλ έιεγρν ξαδηνθαξκάθσλ ζε έλα
θαηάιιειν ξαδηνθαξκαθεπηηθφ εξγαζηήξην. Πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή θαη έιεγρν
ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ
«kit» γηα αλαζχζηαζε ζην ηφπν ρνξήγεζεο θαζψο θαη εηνίκσλ
ξαδηνθαξκάθσλ.
Γεληθά πεξί Ραδηνθαξκάθσλ - Γηαγλσζηηθά
- Θεξαπεπηηθά - Παξαγσγή Ραδηνλνπθιηδίσλ γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο - Γελλήηξηεο ξαδηντζνηφπσλ Φαξκαθνηερληθέο κνξθέο ξαδηνθαξκάθσλ – Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο παξαγσγήο
ξαδηντζνηφπσλ θαη ξαδηνθαξκάθσλ.
Αμηνιφγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (80%)
θαη παξνπζίαζε βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο (20%).
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Φαξκαθεπηηθή Μηθξνβηνινγία
Γηδάζθωλ: Αζ. Σζαθξήο (Καζεγεηήο, Γ/ληήο Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή,
Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Σαμηλφκεζε θαη νλνκαηνινγία κηθξννξγαληζκψλ, κεραληζκνί θαη παξάγνληεο
παζνγέλεζεο ησλ ινηκψμεσλ, κηθξνβηαθή ρισξίδα, ζπκβίσζε θαη αληαγσληζκφο βαθηεξίσλ.
Μεηαβνιηζκφο κηθξνβίσλ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο βαθηεξηαθήο θαιιηέξγεηαο.
Απνζηείξσζε-απνιχκαλζε-αληηζεςία.
Ρπζκφο κηθξνβηαθνχ ζαλάηνπ. Έιεγρνο κηθξνβηαθήο αλάπηπμεο.
Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ινηκψμεσλ (κηθξνζθφπεζε, θαιιηεξγεηηθέο, νξνινγηθέο θαη κνξηαθέο
ηερληθέο, ηαρείεο κέζνδνη δηάγλσζεο).
Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο, Γηαπίζηεπζε, πηζηνπνίεζε ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ.
Οκάδεο αληηβηνηηθψλ θαη αληηκηθξνβηαθφ θάζκα, κεραληζκνί δξάζεο ησλ αληηβησηηθψλ-Βηνρεκηθή
θαη γελεηηθή πξζέγγηζε ησλ κεραληζκψλ αληνρήο ζηα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα.
Μέζνδνη ειέγρνπ ηεο κηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο θαη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ αληηκηθξνβηαθψλ
νπζηψλ ζηα βηνινγηθά πγξά.
Gram-αξλεηηθά βαθηήξηα: θπξηφηεξα είδεθ, νηθνινγία, ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχλ παζνγέλεηα.
Ηνί, ηνεηδή θαη prions: γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκή, πνιιαπιαζηαζκφο, απνκφλσζε, θαιιηέξγεηα,
επίδξαζε θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξαγφλησλ.
Κπξηφηεξεο ηνγελείο ινηκψμεηο (αλαπλεπζηηθνχ, γαζηξεληεξηθνχ, ΚΝ).
Μχθεηεο: ραξαθηεξηζηηθά, δνκή, θχθινο δσήο, αλαπαξαγσγή.
Μχθεηεο ηαηξηθήο ζεκαζίαο θαη θπξηφηεξεο ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχλ.
Παξάζηηα (1. Πξσηφδσα (Υαξαθηεξηζηηθά, θπξηφηεξεο ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχλ), 2. Έικηζεο
(ραξαθηεξηζηηθά, θπξηφηεξεο ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχλ).
Μηθξνβηνινγία Πεξηβάιινληνο: κηθξηβηαθή πνηθηιία θαη νηθνινγία, ζπκβίσζε, νηθνζπζηήκαηα.
Πνηφηεηα, πγηεηλή θαη αζθάιεηα πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο.
Μηθξνβηνινγία θαιιπληηθψλ, θαξκάθσλ θαη εηδηθψλ ηξηθηθψλ ζθεπαζκάησλ.
Πξνβηνηηθνί κηθξννξγαληζκνί ζε ηξνθέο θαη ζθεπάζκαηα. πκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ινηκψμεσλ.
Μηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ, ν ξφινο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ.
Έιεγρνο κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (χζηεκα HACCP)
Δθαξκνζκέλε Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε
Γηδάζθνληεο: Μ. Κνπππάξεο (Καζεγεηήο, Σκήκα Υεκείαο Δ.Κ.Π.Α.), Μ. Βεξηδψλε (Δ.ΓΗ.Π.,
Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν:
Ηιεθηξνρεκηθέο
ηερληθέο
αλαιχζεσο:
ΠνηελζηνκεηξίαΚνπινκεηξία
Αξρή κεζφδνπ, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο
Φαζκαηνθσηνκεηξία νξαηνπ-ππεξηψδνπο θαη Φζνξηζκνκεηξία
Αξρή κεζφδνπ, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο
Φαζκαηνθσηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο -εθπνκπήο θαη Φαζκαηνζθνπία Τπεξχζξνπ
Αξρή κεζφδνπ, νξγαλνινγία, εθαξκνγέο
Δηζαγσγή ζηε Υξσκαηνγξαθία
Γεληθέο Αξρέο Υξσκαηνγξαθίαο. Υξσκαηνγξαθηθέο Παξάκεηξνη.
Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο
Αξρή κεζφδνπ, Οξγαλνινγία
Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο
Δπηινγή ζηαηηθήο θάζεο, επηινγή θηλεηήο θάζεο. Βειηηζηνπνίεζε κεζφδνπ
Αέξηα Υξσκαηνγξαθία
Αξρή κεζφδνπ, Οξγαλνινγία, ηαηηθή θαη θηλεηή θάζε ζηελ αέξην ρξσκαηνγξαθία
Βηνινγηθά Τγξά
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Πξνθαηεξγαζία δείγκαηνο γηα ηελ αλάιπζε θαξκάθσλ ζε βηνινγηθά πγξά (απνκάθξπλζε
πξσηετλψλ, πγξή-πγξή εθρχιηζε, εθρχιηζε ζηεξεήο θάζεο)
Δπηινγή/Βειηηζηνπνίεζε κεζφδνπ πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πςειήο απφδνζεο θαη πξνθαηεξγαζίαο
βηνινγηθνχ δείγκαηνο κε βάζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Αμηνιφγεζε Αλαιπηηθήο Μεζφδνπ
Γξακκηθφηεηα, επαλαιεςηκφηεηα, φξην αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε I:
Φαζκαηνζθνπία νξαηνχ-ππεξηψδνπο: Δθαξκνγή ζε πείξακα δηάιπζεο δηζθίσλ άκεζεο
απνδέζκεπζεο.
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε II:
Πξνζδηνξηζκφο θεηνθνλαδφιεο ζε πιάζκα κε πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο θαη αληρλεπηή
ππεξηψδνπο
Αλαηνκία, Φπζηνινγία θαη Παζήζεηο ηνπ Γέξκαηνο
Γηδάζθνληεο: X. Αλησλίνπ, A. Καηζαξνχ, A. ηξαηεγφο (Καζεγεηέο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.), A.
Υαηδετσάλλνπ (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α.)
Πεξηερόκελν: Αλαηνκία, Φπζηνινγία δέξκαηνο, Αθπδάησζε θαη δηαηαξαρέο θξαγκνχ
Δξεζηζηηθή, αιιεξγηθή, αηνπηθή, ζκεγκαηνξξντθή δεξκαηίηηδα, Ηρζχαζε,
Αισπεθίεο, Ρνδφρξνπο λφζνο, Αθκή θαη ζπιαθίηηδεο, Μηθξνβηαθέο, κπθεηηαζηθέο θαη ηνγελείο
ινηκψμεηο, Φσξίαζε, Λεηρήλαο, Κλεζκφο
Παζήζεηο νλχρσλ θαη ηξηρψλ, Γήξαλζε, Φσηνγήξαλζε, Γεξκαηηθφο θαξθίλνο
3.5. ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΙ ΣΟΤ (ΣΗ) ΓΙΠΛΧΜΑΣΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΔΧ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
Σνπ Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ πνπδώλ εηδηθεύζεωο πεξί ηελ ................. ηνπ Σκήκαηνο
Φαξκαθεπηηθήο αμηωζείο, όξθνλ πξν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο νκλύω θαη πίζηηλ
θαζνκνινγώ ηήλδε. Σεο κελ επηζηήκεο ωο νίνλ ηε κάιηζηα ελ ηω βίω επηκειήζεζζαη θαπί ην
ηειεηόηεξνλ απηήλ πξναγαγείλ, παλ δε πνηήζεηλ πξνζύκωο ό,ηη αλ κέιιε εο επζέβεηαλ νίζεηλ θαη
θόζκνλ εζώλ θαη ζεκλόηεηα ηξόπωλ, κεδ’ εζειήζεηλ ηαλαληία ωλ απηόο γηγλώζθω δηδάζθεηλ κεδέ
θαπειεύεηλ ηελ επηζηήκελ.
Σαύηελ κνη ηελ επαγγειίαλ επηηεινύληη, είε κνη ηνλ Θεόλ αξωγόλ θηήζαζζαη ελ ηω βίω.
3.6. ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΙ ΣΟΤ (ΣΗ) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΟ
Δπεηδή ην δηάζεκνλ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Σκήκα, ηνπ Πξπηάλεωο επηλεύνληνο, εηο ηνύο εαπηνύ
δηδάθηνξαο εμίωζε δνθηκάζαη κε, απηώ ηε θαί ηή Πξπηαλεία δεκνζία πίζηηλ δίδωκη ηήλδε:
Σήο κέλ Δπηζηήκεο ωο νηόλ ηε κάιηζηα ελ ηώ βίω επηκειήζεζζαη, θαπί ηό ηειεηόηεξνλ απηήλ
πξναγάγεηλ θαί αγιαίζαη αεί πεηξάζαζζαη, κεδέ ρξήζεζζαη ηαύηε επί ρξεκαηηζκώ ή θελνύ θιένπο
ζήξα, αιι’εθ’ω, αλ ηεο ζείαο αιεζείαο ην θώο, πξνζωηέξω δηαρεόκελνλ, αεί πιείνζηλ επαπγάδε παλ
δε πνηήζελ πξνζύκωο ό, ηη άλ κέιιε εο επζέβεηαλ νίζεηλ θαη θόζκνλ εζώλ θαί ζεκλόηεηα ηξόπωλ,
κεδέλ ηήο ηώλ άιιωλ δηδαζθαιίαο ζύλ αβειηεξία θαηεπηρεηξήζεηλ πνηέ, θελνζόθωο πεξπεξεπόκελνο
(πεξπεξεπόκελε) θαί ηά εθείλνηο δεδνγκέλα θαηαζνθηζηεύεηλ πεηξώκελνο (πεηξωκέλε), κεδ’εζειήζεηλ
ηαλαληία ώλ απηώ (απηή) γηγλώζθω δηδάζθεηλ, κεδέ θαπειεύεηλ ηήλ επηζηήκελ θαί ηό αμίωκα ηνύ (ηήο)
ηώλ Μνπζώλ ζηαζώηνπ (ζηαζώηηδνο) αηζρύλεηλ ηή ηώλ εζώλ αθνζκία.
Σαύηελ κνη ηήλ επαγγειίαλ επηηεινύληη (επηηεινύζε), είε κνη ηόλ Θεόλ αξωγόλ θηήζαζζαη ελ ηώ
βίω.
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3.7. ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ..
(Απφθαζε Γ..Δ.. 19/6/2015)
. Μαξθαληψλε-Κπξνχδε, Καζεγήηξηα
Δ. Μηθξφο, Καζεγεηήο
Α. Παπαπεηξφπνπινο, Καζεγεηήο
Ν. Πνπιή, Καζεγήηξηα
Β. Ρνχζζεο, Καζεγεηήο
Αι.-Λ. θαιηζνχλεο, Καζεγεηήο
Η. Υήλνπ, Καζεγήηξηα
Γ. Βαιζακή, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Καζεγεηήο θ. Υξ. Ρέππαο σο Γηεπζπληήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
πληνληζηηθή Δπηηξνπή Π.Μ.. «Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή»
(Απφθαζε Γ..Δ.. 19/6/2015)
Υξ. Ρέππαο, Καζεγεηήο
Μ. Υξηζηνθφξνπ-πκηιιίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Π. Γάιιαο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Καζεγεηήο θ. Υξ. Ρέππαο σο Γηεπζπληήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Σξηκειείο Δπηηξνπέο αλά Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
(Απφθαζε Γ..Δ.. 19/6/2015)
Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή
. Μαξθαληψλε-Κπξνχδε, Καζεγήηξηα
Γ. Βαιζακή, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Α. Γνθνπκεηδίδεο, Δπηθ. Καζεγεηήο
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Νέσλ Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ
Καηεύζπλζε: πλζεηηθή Φαξκαθεπηηθή Υεκεία
Π. Μαξάθνο, Καζεγεηήο
Ν. Πνπιή, Καζεγήηξηα
Α. Σζνηίλεο, Καζεγεηήο
Καηεύζπλζε: Φαξκαθνινγία
Α. Παπαπεηξφπνπινο, Καζεγεηήο
Α. Κνπξνπλάθε, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Η. Αλδξεάδνπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα
Καηεύζπλζε: Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία
Π. Μαξάθνο, Καζεγεηήο
Ν. Πνπιή, Καζεγήηξηα
Α. Σζνηίλεο, Καζεγεηήο
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Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε – Έιεγρνο Πνηφηεηαο
 Μ. Κνπππάξεο, Καζεγεηήο
 Δ. Παληεξή , Αλαπι. Καζεγήηξηα
 Η. Νηφηζηθαο, Δπίθ. Καζεγεηήο
Απνκφλσζε, Αλάπηπμε, Παξαγσγή θαη Έιεγρνο Βηνδξαζηηθψλ Φπζηθψλ Πξντφλησλ
Β. Ρνχζζεο, Καζεγεηήο
Αι.-Λ. θαιηζνχλεο, Καζεγεηήο
Μ. Κνπιάδε, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή
Υξ. Ρέππαο, Καζεγεηήο
Μ. πκηιιίδνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Π. Γάιιαο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Σξηκειήο Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθνχ
Γεξκαηνθαξκαθνινγία
(Απφθαζε Γ..Δ..29/10/2015)
Διέλε θαιηζά, Καζεγήηξηα
Παξαζθεπάο Γάιιαο, Δπίθ. Καζεγεηήο
Μηραήι Ράιιεο, Δπίθ. Καζεγεηήο

Γηπιψκαηνο

Δηδίθεπζεο

Κνζκεηνινγία-

3.8. ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ
Ο Τ.ΜΔ.Φ.Φ.Α. ηδξχζεθε ην 1998, κέζα απφ ηελ αλάγθε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα επηθνηλσλία, αξρηθά κεηαμχ ηνπο θαη
θπξίσο κε ηα ξγαλα Γηνίθεζεο ηφζν ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα.
Αξηζκεί πεξίπνπ 120 κέιε θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ
Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Γηνηθείηαη απφ 7κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ
εθιέγεηαη ζε εληαίν ςεθνδέιηην, ζηηο Δθινγέο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ην κήλα Μάτν, κεηά απφ ηελ
ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε ηνπ (απνινγηζηηθή ηνπ έξγνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο). ηηο
αξραηξεζίεο απηέο εθιέγεηαη θαη κηα 3κειήο ειεγθηηθή (ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ
Τ.ΜΔ.Φ.Φ.Α) επηηξνπή.
Πληρουορίες: Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο
http://www.pharm.uoa.gr/symeffa
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4. ΔΠΙΣΙΜΟΙ ΓΙΓΑΚΣΟΡΔ
MAURICE-MARILSANOT, Καζεγεηήο Γαιιία (1968)
TREVORJONES, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Λνλδίλνπ Αγγιίαο (1993)
ROLFKREBS, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Mainz (1994)
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΓΔΝΖ, Καζεγεηήο Φαξκαθεπηηθήο θαη Ππξεληθήο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Kentucky ΖΠΑ (1997)
ERICDECLERCQ, Καζεγεηήο Ηζηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Leuven, Βέιγην (1997)
ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΠΠΑ, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Purdue, ΖΠΑ (2000)
ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Connecticut, ΖΠΑ (2005)
WILLIAMFENICAL, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, αλ Νηηέγθν, ΖΠΑ
(2005)
FRANCOISTILLEQUIN, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ParisV, Γαιιία (2005)
LESLIEZ. BENET, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, ΖΠΑ (2005)
PETERJ. GARRATT, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ UCL Λνλδίλνπ, Αγγιία (2008)
PAOLOCOLOMBO, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Parma, Ηηαιία (2010)
MALCOLMROWLAND, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Manchester, Αγγιία (2011)
ARTHUR CHRISTOPOULOS, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Monash, Απζηξαιία (2015)
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5. ΟΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ











ΥΑΡΒΑΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (2005)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (2008)
ΛΟΤΚΖ ΑΝΑΡΓΤΡΟ (2008)
ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ (2008)
ΥΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (2008)
ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ-ΒΤΕΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (2014)
ΜΑΥΑΗΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (2014)
ΦΤΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ (2014)
ΦΧΚΟΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ (2014)
ΣΑΝΣΗΛΖ-ΚΑΚΟΤΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ (2015)
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6. ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
Πξφεδξνο: Παλαγηψηεο Η. Μαξάθνο (Καζεγεηήο)
Γξακκαηέαο: Μαξία Ξεζθίγγε

727-4830
727-4193

ΜΔΛΗ Γ.Δ.Π.
Αιεγηάλλεο Νεθηάξηνο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ/ζίαο)
Αλδξεάδνπ Ησάλλα (Δπίθ. Καζεγήηξηα Φ.Υ.)
Βαιζακή Γεσξγία (Αλαπι. Καζεγήηξηα Φ.Σ.)
Βιάρνπ-Κσλζηαληηλίδνπ Μαξηιέλα (Δπίθ. Καζεγήηξηα Φ.Σ.)
Γθίθαο Δπάγγεινο (Δπίθ. Καζεγεηήο ΦΥ)
Γάιιαο Παξαζθεπάο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Γεκέηδνο Κσλζηαληίλνο (Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Γνθνπκεηδίδεο Αξηζηείδεο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Γξαθνχιεο Νηθφιανο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Εσΐδεο Γξεγφξηνο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Ησάλλνπ Δπζηαζία (Δπίθ. Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
Καξαιήο Δπάγγεινο (Λέθηνξαο Φ.Σ.)
Κνινθνχξεο Αληψληνο (Αλαπι. Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Κνπιάδε Μαξία (Αλαπι. Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
Κνπξνπλάθε Αγγειηθή (Αλαπι. Καζεγήηξηα Φ.Υ.)
Κσζηάθεο Ησάλλεο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Λνπθάο Ησάλλεο (Αλαπι. Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Μαγηάηεο Πξνθφπηνο (Αλαπι. Καζεγεηήο Φ/ζίαο)
Μαξάθνο Παλαγηψηεο (Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Μαξθαληψλε-Κπξνχδε νθία (Καζεγήηξηα Φ.Σ.)
Μεηάθνπ νθία (Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
Μηθξφο Δκκαλνπήι (Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Νηφηζηθαο Ησάλλεο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Παληεξή Δηξήλε (Αλαπι. Καζεγήηξηα)
Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο (Λέθηνξαο Φ.Υ.)
Παπαπεηξφπνπινο Αλδξέαο (Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Πνπιή Νηθνιατο ( Καζεγήηξηα Φ.Υ.)
Ράιιεο Μηραήι (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Ρέθθαο Γεκήηξηνο (Αλαπι. Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Ρέππαο Υξήζηνο (Καζεγεηήο Φ.Σ.)
Ρνχζζεο Βαζίιεηνο (Καζεγεηήο Φ/ζίαο)
θαιηζά Διέλε (Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
θαιηζνχλεο Αιέμηνο-Λέαλδξνο (Καζεγεηήο Φ/ζίαο)
πκηιιίδνπ Μνίξα (Αλαπι. Καζεγήηξηα Φ.Σ.)
Σδάθνπ ιγα (Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
Σζίηζα Δπγελία (Αλαπι. Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
Σζνηίλεο Αλδξέαο (Καζεγεηήο Φ.Υ.)
Φσθηαιάθεο Νηθφιαο (Δπίθ. Καζεγεηήο Φ/ζίαο)
Υήλνπ Ησάλλα (Καζεγήηξηα Φ/ζίαο)
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727-4757
-4827
-4022
-4674
-4850
-4677
-4596
-4122
-4225
-4809, -4808
-4913
-4267
-4834, -4315
-4585
-4818, -4831
-4212
-4224, -4039
-4052
-4184, -4830
-4676
-4597
-4813, -4855
-4039, -4696
-4820, -4823
-4828, -4808
-4786
-4185, -4184
-4699
-4023
-4678
-4592
-4593
-4598
-4675
-4591
-4597
-4812
-4727
-4595

ΜΔΛΗ Δ.ΓΙ.Π.
Βεξηδψλε Μαξία (Δ.ΓΗ.Π. Φ.Σ.)
Γθξαίθνπ Κσλζηαληία (Δ.ΓΗ.Π. Φ/ζίαο)
Λακπξηλίδεο Γηψξγνο (Δ.ΓΗ.Π. Φ.Υ.)
Μέιιηνπ Διέλε (Δ.ΓΗ.Π. Φ/ζίαο)
Πνιπρξνλφπνπινο Παλαγηψηεο (Δ.ΓΗ.Π. Φ/ζίαο)
ηαζφπνπινο Παλαγηψηεο (Δ.ΓΗ.Π. Φ/ζίαο)
Υαιακπαιάθε Μαξία (Δ.ΓΗ.Π. Φ/ζίαο)

727 -4035, 4445
-4283
-4304, -4521
-4052
-4103
-4781
-4781

ΜΔΛΗ Δ.Σ.Δ.Π.
Γξνζφπνπινο Γεκήηξηνο (Δ.Σ.Δ.Π. Φ.Υ.)
Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθή (Δ.Σ.Δ.Π. Φ.Σ.)
Υαξβάια Εσή (Δ.Σ.Δ.Π. Φ/ζίαο)

727 -4529
-4367
-4588

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ
(Fax : 727-4059)
Ξεζθίγγε Μαξία (Γξακκαηέαο)
Γθνχδηαο Δπάγγεινο
Κνθηλά Μάληα
Νηθνιαΐδνπ Αηθαηεξίλε
Παλαγησηαθφπνπινο Υάξεο
Υαηδεπαχινπ Ησάλλα

727-4193
-4093
-4355
-4666
-4058
-4351

ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ
(Fax : 727-4747)
Γηεπζπληήο: Μαξάθνο Παλαγηψηεο (Καζεγεηήο)
Γξακκαηεία: Καξπνδήινπ Ραρήι

727-4830
-4523

ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΧΙΑ ΚΑΙ ΥΗΜΔΙΑ ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
(Fax : 727-4826)
Γηεπζπληήο: θαιηζνχλεο Αιέμηνο-Λέαλδξνο (Καζεγεηήο )
Γξακκαηεία: Υαξβάια Εσή
Καςάιε Φσηεηλή

727-4598
-4588
-4781

ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
(Fax : 727-4027)
Γηεπζχληξηα: Γεσξγία Βαιζακή (Αλαπι. Καζεγήηξηα)
Γξακκαηεία: Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθή
Κπξίηζε Δπγελία
Μπξφβα Νφλλα
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727-4022
-4367
-4932
-4681

ΑΛΛΑ ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ (ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ)
ΘΤΡΧΡΔΗΟ ΓΔΧΛΟΓΗΚΟΤ (εζσηεξηθφ ηαρ/κείν)
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΔΠΗΣΑΣΖ
Σ.Τ.Π.Α.
ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ
ΗΑΣΡΔΗΟ (ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ)
ΗΑΣΡΔΗΟ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
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727-6599
727-4219
727-7860
727-4379, -4683
727-4300, 4120, 4541
727-4286, 4217
727-4391
727-7873

