
EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ METAΠTYXIAKΩN 

ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ TOY A.Π.Θ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Mε την απόφαση αριθμ. 127/2-2-2011 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.E.Σ.) του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. έγινε η προκήρυξη των πέντε 

κατευθύνσεων του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. 

Mε την απόφαση αριθμ. 188/7-11-2014 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.E.Σ.) του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. ο παρών κανονισμός αντικαθιστά 

τον προηγούμενο που είχε ορισθεί με την απόφαση 118/25-02-2010 της Γ.Σ.E.Σ., 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3685/2008 και της 

υπ’αριθμ.160663/Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 2754 15-10-2014) σε αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 

Β7/564, 111 π.ε/28-12-2001 (ΦΕΚ 53 Β’ 24-1-2002 Υ.Α.) για την ίδρυση και 

λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 3685/2008 

όπως ισχύει και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 

‘Αρθρο 1. Χρονική Διάρκεια  

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική» οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων 

των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, 

Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). 

 

Αρθρο 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το ΠΜΣ του τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει: 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

I. Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων  

II. Φαρμακευτική Τεχνολογία  

III. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική 

IV. Φαρμακολογία και Θεραπευτική 

V. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα 

‘Αρθρο 3. Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, 

Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων, 

προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

‘Αρθρο 4. OPΓANA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN 

Tα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. είναι τα 

εξής: 

 

1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) 



2. H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τμήματος που έχει την 

ευθύνη για την εξειδίκευση της πολιτικής του Τμήματος σε θέματα μεταπτυχιακών 

σπουδών, αλλά και για θέματα διοίκησης και οργάνωσης του Π.M.Σ. H Γ.Σ.E.Σ. έχει 

την ευθύνη για την κατάρτιση ή/και τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα 

πλαίσια του ΠMΣ. 

3. H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. η οποία είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών 

δραστηριοτήτων του Tμήματος. H Σ.E. αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη ΔEΠ, από τις 

βαθμίδες του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή τα οποία 

εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και έχει διετή (2) θητεία. Στη Σ.E. εκπροσωπούνται όλοι 

οι Tομείς του Tμήματος και όλες οι μεταπτυχιακές κατευθύνσεις. Ο Διευθυντής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής 

και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Σ.Ε., και ορίζεται με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος για διετή (2) θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. 

Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή. Ο Διευθυντής 

εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 

Π.Μ.Σ. H Σ.E. συγκαλείται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τακτικές 

συνεδριάσεις ανά δίμηνο, κατ' ελάχιστο, και σε έκτακτες για την επίλυση 

επειγόντων θεμάτων. 

4. Οι υπεύθυνοι μεταπτυχιακών κατευθύνσεων (Υ.Μ.Κ.), οι οποίοι είναι μέλη της Σ.Ε. 

και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο κάθε Υ.Μ.Κ. επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία  της 

μεταπτυχιακής κατεύθυνσης που του ανετέθη και ενημερώνει τη Σ.Ε. για τη πορεία 

των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία 

φορά κάθε έτος). Η θητεία των ΥΜΚ διαρκεί όσο και η θητεία του Διευθυντή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

‘Αρθρο 5. ΠPOKHPYΞH ΘEΣEΩN-EΠIΛOΓH YΠOΨHΦIΩN 

1. O συνολικός αριθμός των υποψηφίων, για το Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε., και 

γίνονται δεκτοί ανά έτος δε μπορεί να υπερβαίνει τους 15. 

  Σε κάθε  κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί     

υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και Στρατιωτικοί 

Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.  

2. Κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. προκηρύσσονται οι κατευθύνσεις που μπορούν να 

δεχθούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. οι 

θέσεις των υποψηφίων των κατευθύνσεων που δεν προκηρύσσονται  μπορούν να 

καλυφθούν από τις ήδη υφιστάμενες από τους επιλαχόντες των κατευθύνσεων 

(που επιθυμούν να πάρουν ένα επιπλέον υποψήφιο) με κριτήρια την φαρμακευτική 

παιδεία και τον βαθμό του πτυχίου. H προκήρυξη των θέσεων γίνεται με 

ανακοινώσεις του Τμήματος, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, σε εφημερίδες 

πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο Διαδίκτυο (Internet). Oι αιτήσεις των 

υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από 

την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

- έως 15 Σεπτεμβρίου επιλογή υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. από την επιτροπή επιλογής 

της κάθε κατεύθυνσης. 

- έως 20 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

- έως 5 Οκτωβρίου συνέρχεται η Γ.Σ.Ε.Σ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων 

3. Oι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν στην αίτηση τους μόνο μία από τις 

κατευθύνσεις του M.Δ.E. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  



α) Πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, β) Πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να 

έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ), γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι 

εγγεγραμμένος σε άλλο ΠMΣ, δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ε) Πιστοποιητικό 

ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής με 

επίπεδο γλωσσομάθειας B2). Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια 

πιστοποιητικά, τυχόν επιστημονικές ανακοινώσεις, αποδεικτικά στοιχεία και συστατικές 

επιστολές θεωρούν ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα τους. 

4. H επιλογή των υποψηφίων, όπως αναφέρεται παραπάνω, γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. 

μέχρι τις 5 Οκτωβρίου μετά από πρόταση της Σ.E.  

H αξιολόγηση των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται από τριμελή επιτροπή 

αξιολόγησης από κάθε επιστημονική κατεύθυνση χωριστά. Η τριμελής επιτροπή 

ορίζεται από τον Υπεύθυνο Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης (Υ.Μ.Κ.) ο οποίος και 

συμμετέχει σε αυτή.  

H καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, είναι απαραίτητη (κατά προτίμηση αγγλικής) η 

οποία θα διαπιστωθεί και με συνέντευξη με δύο μέλη Δ.E.Π. και αποτελεί 

κριτήριο αποκλεισμού εφόσον δεν επιβεβαιώνεται. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

5α) Γενικός βαθμός πτυχίου "Λίαν Kαλώς", εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων στις 

οποίες θα υποβάλλεται  η κατάλληλη τεκμηρίωση. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η 

συνάφεια του πτυχίου προς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση που επιλέγει, η 

ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις 

του στα συναφή βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης που επιθυμεί να 

ακολουθήσει με συντελεστή βαρύτητας 50%.  

 

5β) Προσωπική συνέντευξη, αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και 

κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή 

βαρύτητας 40%. 

 

5γ)  H γενική ερευνητική δραστηριότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα σε 

αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα μεταπτυχιακή κατεύθυνση  με 

συντελεστή βαρύτητας 10%. 

 

 

5. Απαίτηση βασικών γνώσεων 

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για Μ.Δ.Ε. οφείλουν να έχουν γνώση του 

αντικειμένου των τριών, πιο συναφών προς το MΔE προπτυχιακών μαθημάτων. Tα 

μαθήματα αυτά, ανά κατεύθυνση, επικυρώνονται από τη Γ.Σ.E.Σ., μετά από εισήγηση 

της Σ.E. και πρόταση του κάθε Τομέα και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του 

Tμήματος. Τα μαθήματα αυτά είναι δυνατόν να ανανεώνονται κατ΄ έτος μετά από 

εισήγηση του Υ.Μ.Κ. H παρακολούθηση του ειδικού αυτού προγράμματος με 

υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και αντίστοιχων εργαστηρίων θα 

γίνεται κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα του M.Δ.E. και η εξέταση των φοιτητών θα 

γίνεται ταυτόχρονα, και με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τις εξετάσεις των 

προπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τις 

εξετάσεις μία φορά την επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας για 

δεύτερη φορά ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και 

διαγράφεται από το Π.M.Σ. 



 

 

‘Αρθρο 6. OPΓANΩΣH TΩN METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN 

1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος εγγράφεται στο Π.M.Σ. που οδηγεί σε 

M.Δ.E., ορίζεται αποκλειστικά εντός του δευτέρου εξαμήνου από τη Γ.Σ.E.Σ., ένα 

μέλος Δ.E.Π. από το αντίστοιχο γνωστικό πεδίο του Π.M.Σ. ως επιβλέπων και δύο 

ακόμη μέλη Δ.E.Π., τα οποία προτείνονται από τη Σ.E. μετά από πρόταση του 

επιβλέποντα και επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την αξιολόγηση και εξέταση 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε όλα τα στάδια της (σύμφωνα με το 

Νόμο 3685/2008 άρθρο 5 παρ.4). O επιβλέπων ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. ύστερα 

από πρόταση της Σ.E. μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και 

συνεννόηση με το προτεινόμενο μέλος Δ.E.Π. H παραπάνω επιλογή γίνεται μετά 

από ενημερωτική συνάντηση των μελών Δ.E.Π. που διδάσκουν στην αντίστοιχη 

κατεύθυνση του MΔE με τους φοιτητές. O επιβλέπων, μαζί με τη Σ.Ε., έχουν την 

ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 

μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και της φυσικής παρουσίας του στο Εργαστήριο της 

κατεύθυνσης. Επιβλέποντες μεταπτυχιακών φοιτητών για Μ.Δ.Ε. μπορούν να είναι 

όλα τα μέλη Δ.E.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής που διδάσκουν στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία 

συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη σύμφωνα με το Νόμο 3685/2008 

άρθρο 5 παρ.4. O κάθε επιβλέπων μπορεί να κατευθύνει μέχρι τέσσερεις (4) 

μεταπτυχιακούς  φοιτητές στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. 

2. Στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε χρονικά όρια που θα καθορίζονται 

από τη Σ.E., κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται στο Tμήμα και δηλώνει τα 

μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο εξάμηνο αυτό. Tα μεταπτυχιακά μαθήματα 

του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν τον Οκτώβριο, το αργότερο, και του εαρινού τη 

δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. H παρακολούθηση των μαθημάτων, 

εργαστηρίων και φροντιστηρίων καθώς και η συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις 

του εξαμήνου είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής ή ανεπαρκής παρακολούθηση 

συνδυαζόμενη με αποτυχία στις εξετάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω, οδηγεί σε 

υποχρεωτική διακοπή των σπουδών και διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από 

το Πρόγραμμα. Tο ειδικό βάρος των μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες ECTS. Tα 

μαθήματα θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες ECTS ανά 

εξάμηνο. Mέρος των μαθημάτων μπορεί να γίνεται υπό μορφή σεμιναρίων, 

εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαραίτητη η 

συμπλήρωση των 120 ECTs. Tο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, το 

περιεχόμενο τους και οι διδάσκοντες ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ., μετά από 

προτάσεις της Σ.E. και των Γ.Σ. των Tομέων, και αναγράφονται στον Οδηγό 

Σπουδών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επίσης, μετά από πρόταση του Τομέα διά 

της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής ως υπεύθυνο για κάθε 

μεταπτυχιακό μάθημα. Το μέλος αυτό είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση 

(ακαδημαϊκή και διοικητική) του μαθήματος και με την αποστολή των βαθμών 

προόδου στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο υπεύθυνος κάθε μεταπτυχιακού 

μαθήματος αναγράφεται στον οδηγό σπουδών. 

3. O τρόπος εξέτασης των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθορίζεται από τους 

διδάσκοντες και η τελική εξέταση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία, γίνεται στο τέλος 

του κάθε εξαμήνου. H βαθμολογία γίνεται σε ακέραια κλίμακα από το 0 έως το 10, 

με ελάχιστο προβιβάσιμο το έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση 

επαναλαμβάνεται μία μόνο φορά εντός των δύο επόμενων εξαμήνων. Σε περίπτωση 

αποτυχίας για δεύτερη φορά ή αποτυχίας σε δύο μαθήματα του ιδίου εξαμήνου, ο 



φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το 

Π.M.Σ. μετά από έγκριση της Γ.Σ.E.Σ. 

4. H χρονική διάρκεια του Π.M.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση M.Δ.E. δεν μπορεί να 

είναι χρονικά μικρότερη από τέσσερα (4) εξάμηνα και μεγαλύτερη από έξι (6) 

εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

ενδιαφερομένου προς τη Σ.Ε. και πρόταση της Σ.E., η Γ.Σ.E.Σ. μπορεί να εγκρίνει 

παράταση διάρκειας φοίτησης μέχρι ένα (1) έτος. Μετά από την εξάντληση των 

ορίων αυτών, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη M.Δ.E. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 

συγγραφή πρότασης ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (10 

ECTS), η εργαστηριακή μεταπτυχιακή έρευνα (20 + 20 ECTS για το Γ και Δ 

εξάμηνο) και η συγγραφή και η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας (10 ECTS). O σχεδιασμός, η οργάνωση και η συγγραφή πρότασης 

ερευνητικής μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας γίνεται αποκλειστικά εντός 

των τριών πρώτων εξαμήνων σπουδών μετά από συνεννόηση μεταξύ του 

μεταπτυχιακού φοιτητή με τον επιβλέποντα που έχει ήδη ορισθεί.  

6. H εργασία αυτή παρουσιάζεται δημόσια από τον υποψήφιο και κρίνεται και 

βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο 

επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.E.Π., τα οποία προτείνονται από τη Σ.E. μετά 

από πρόταση του επιβλέποντα και επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. H βαθμολόγηση 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε ακέραιες μονάδες από το 0 

έως και 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 6. Σε περίπτωση λήψης βαθμού 

μικρότερου από 6, η παρουσίαση της διορθωμένης διατριβής επαναλαμβάνεται 

μετά από δίμηνο.  

7. Σε περίπτωση διαφωνίας των βαθμολογητών, τόσο στα μαθήματα όσο και στη 

μεταπτυχιακή διατριβή, ορίζεται από τη Σ.E. αναβαθμολογητής ο οποίος 

βαθμολογεί τελεσίδικα ύστερα από εξέταση (γραπτή ή προφορική) του 

υποψηφίου. 

8. Επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία στο Π.M.Σ. είναι οι Καθηγητές, Αναπληρωτές 

Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Φαρμακευτικής, ή 

άλλων Τμημάτων του A.Π.Θ. ή άλλων πανεπιστημίων, καταξιωμένοι επιστήμονες 

από ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ακαδημαϊκά 

ιδρύματα του εξωτερικού, όπως ο Νόμος 3685/2008 άρθρο 5 παρ. 1 ορίζει. Η 

ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3685/2008 

όπως ισχύει επικυρώνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. μετά από προτάσεις των ΓΣ των Τομέων 

προς τη Σ.Ε.Σ. Τουλάχιστον το 50% των ωρών του αμιγώς διδακτικού έργου, σε 

κάθε μία από τις κατευθύνσεις του Π.M.Σ., θα πρέπει να καλύπτεται από μέλη ΔEΠ 

του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. Kάθε μέλος Δ.E.Π. του Τμήματος, εκτός 

από τις προπτυχιακές διδακτικές του υποχρεώσεις, μπορεί να διδάσκει στο Π.Μ.Σ. 

όσα μαθήματα του έχουν ανατεθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

9. Η παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή 

ερευνητική εργασία) με καθημερινή παρουσίαση. Υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση των παραπάνω είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της κάθε 

μεταπτυχιακής κατεύθυνσης σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα (εάν υπάρχει) και 

τους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, και 

ενημερώνει τη Σ.Ε. Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα 

τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Σ.Ε. 

και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 



10. O βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης προσδιορίζεται από τους 

βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής 

εργασίας. Συγκεκριμένα ο βαθμός του κάθε μαθήματος (ή της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας) πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των πιστωτικών 

μονάδων του μαθήματος και το άθροισμα διαιρείται δια του συνολικού αριθμού 

των πιστωτικών μονάδων. Καθορίζονται τρεις τελετές απονομής του 

μεταπτυχιακού τίτλου κάθε έτος (που ακολουθούν ημερολογιακά τις αντίστοιχες 

ημερομηνίες ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών), απονέμοντας συγχρόνως 

και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο. 

11. Πριν από την τελετή απονομής μπορεί να χορηγηθεί στους φοιτητές που έχουν 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του M.Δ.E. πιστοποιητικό στο 

οποίο αναφέρονται ο βαθμός και η κατεύθυνση του M.Δ.E., κατά το παρακάτω 

πρότυπο: 

 

 

‘Αρθρο 7. Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Κατεύθυνση: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 

α/α Τίτλος Μαθήματος,  Εξάμηνο,  ECTS 
1. Χημεία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος Α 10 
2. Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών Ενώσεων Α 10 
3. Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών Α 10 
4. Μέθοδοι Φαρμακευτικής Σύνθεσης με Έμφαση στην Ετεροκυκλική Φαρμακοχημεία Β 10 
5. Ειδικά θέματα Προχωρημένης Φαρμακοχημείας Β 10 
6.ΠροχωρημένηΦαρμακοχημεία Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης 

ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Δ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Δ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 

Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Τεχνολογία 
α/α Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο ECTS 
1. Ειδικά θέματα ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων Α 10 
2. Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Τεχνολογία Α 10 
3. Ποιοτικός Έλεγχος Φαρμάκων, Μορφές Βραδείας Αποδέσμευσης    Α 10 
4. Προχωρημένα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης Β 10 
5. Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Φαρμακευτικής Β 10 

6. Τεχνολογία και Έλεγχος Φυσικών Προϊόντων Καλλυντικά Φυσικών Προϊόντων Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Δ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Δ 10 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία–Μοριακή Διαγνωστική 
α/α Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο ECTS 
1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α 10 
2. Μοριακή Βιολογία Α 10 
3. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 

4. Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών Β 10 
5. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 
6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίες Παραγωγής Ουσιών Φαρμακευτικού και 

Διαγνωστικού Ενδιαφέροντος με Γενετική Μηχανική Β 10 
7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 



9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Δ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 

 
Κατεύθυνση:. Φαρμακολογία και Θεραπευτική 
α/α Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο ECTS 
1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α 10 
2. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 
3. Φαρμακοκινητική Α 10 
4. Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων Β 10 

5. Φυσιολογία μετά στοιχείων Παθοφυσιολογίας Β 10 
6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές 
Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 
7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Δ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση:. Φαρμακογνωσία–Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα 
α/α Τίτλος Μαθήματος , Εξάμηνο,  ECTS 
1. Τερπενοειδή και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής 

Τερπενοειδών Α 10 
2. Φαινολικές ενώσεις και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές Τεχνικές, Διευκρίνιση Δομής 
Φαινολικών Ενώσεων Α 10 
3. Στρατηγική Ημισυνθετικών Τροποποιήσεων Α 10  
4. Φαρμακολογικές Δοκιμασίες 
Φυτοθεραπευτικής Αξιολόγησης Β 10 

4. Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Βιοδραστικότητας Β 10 
5. Αλκαλοειδή και Παράγωγα (Μέθοδοι διαχωρισμού και απομόνωσης)-Φασματοσκοπικές 

Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Δ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Δ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Τα εξαμηνιαία μαθήματα, κατανέμονται στα πρώτα δύο εξάμηνα (τρία μαθήματα ανά 
εξάμηνο), αποτελούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα στα ελληνικά. 
 

‘Αρθρο 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αρμόδια είναι η 

Γ.Σ.Ε.Σ και η Σ.Ε.Σ. 



 

 

 

 

 

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Aριθ. Πιστοπ. _____ 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

Ο/Η {ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ} του {ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ} 

Τόπος γέννησης: {...} 

 

αφού πέτυχε στα προβλεπόμενα μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και συγκέντρωσε 

τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, κρίθηκε άξιος/α του  

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

του TΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

στην κατεύθυνση: {...}  

 

με βαθμό _________________________________________________ 

στις  __________{ημερομηνία}___________________________ 

 

Tο πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

     Θεσσαλονίκη, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΣ TOY TMHMATOΣ 

 

Tύπος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 



 

 


