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Επιστημονικής Περιοχής 

Τρόπος Παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος 

 e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/    

 Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνικά 

Προαπαιτήσεις 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κατανόηση των μεθόδων παρασκευής των τελικών φαρμακομορφών σε εργαστηριακή και βιομηχανική 

κλίμακα Κατανόηση της λειτουργικότητας που προσδίδουν τα διάφορα έκδοχα στην τελική 

φαρμακομορφή Ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους της φαρμακοποιίας στους οποίους δέον να 

υποβάλλονται τα φαρμακευτικά προϊόντα πριν την κυκλοφορία τους 

Understanding the manufacturing methods of final pharmaceutical products on a laboratory and 

industrial scale Understanding the functionality of the different excipients in the final formulation 

Information on the pharmacopoeia tests to be performed before the medicinal products are marketed 

Γενικές Ικανότητες 

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Α. Στερεές μορφές: Ιδιότητες της στερεάς κατάστασης, θεμελιώδειςκές και παράγωγες ιδιότητες των 

κονιοποιημένων υλικών. Μέθοδοι κοκκοποίησης φαρμάκων. Συστατικά, παρασκευή, ιδιότητες, 

πλήρωση και προδιαγραφές καψακίων. Είδη, παρασκευή, βοηθητικές ουσίες, δοκιμασίες και 

προδιαγραφές δισκίων. Μορφές χορήγησης πολλαπλών δοσομονάδων Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

σκευασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης χορηγούμενων από το στόμα. Τρόποι επίτευξης της 
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ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων σε στερεές μορφές. Β. Ημιστερεές μορφές: Αφροί (σταθερότητα 

και φαρμακευτικές εφαρμογές). Αερολύματα και χορήγηση αυτών από το αναπνευστικό σύστημα. 

 

A. Solid forms: properties of solid state, fundamental and derived properties of powdered materials. 

Drug Granulation methods. Ingredients, preparation, properties, filling and capsule specifications. 

Ingredients, preparations, auxiliaries, tests and specifications for tablets. Multipe unit dosage forms. 

Ways of achieving controlled release of drugs in solid forms. Design and development of oral controlled 

release formulations. B. Semisolid Forms: Foams (stability and pharmaceutical applications). Aerosols 

and their administration by the respiratory system. 

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού 

Βιβλίο 

Διδακτικές σημειώσεις 

Διαφάνειες 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Περιγραφή 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Διενεργούνται γραπτές εξετάσεις και όλοι οι φοιτητές 

μπορούν να δουν το γραπτό τους εφόσον το επιθυμούν μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

 

Written examination at the end of the semester. Written examinations are conducted on equal terms 

for all and all Students can request to see the exam papers if they want. 

 

Οργάνωση Μαθήματος 

Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus 

Διαλέξεις 112.5 3 
 

X 
 

Εργαστηριακή Άσκηση 37.5 1 
 

X 
 

Σύνολο 150 6 
   

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Περιγραφή 

Γραπτή τρίωρη εξέταση στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 

καθώς και του χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται 

σε 6-8 θέματα από τα διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος. Ολα τα θέματα είναι ισοδύναμα. Οι 
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βαθμολογίες αναρτούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων του 2ου ορόφου του κτηρίου Βιολογίας-

Φαρμακευτικής εντός 1-2 εβδομάδων από την ημέρα των εξετάσεων. Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να παραδώσει εργασία με λεπτομερή 

περιγραφή των συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των 

Εργαστηριακών Ασκήσεων καθώς επίσης να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε κατάλληλα 

διαγράμματα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα με αυτά άλλων ομάδων φοιτητών. 

 

Written three-hour examination at the end of the spring semester, during the September examination 

period and the winter semester for the graduate students. The evaluation process is based on 6-8 

topics from the lessons of the lesson. All issues are equivalent. The scores are posted on the 2nd 

floor of the Biology-Pharmacy building within 1-2 weeks of the exam day. Each student to be eligible 

for the written exam must deliver work with a detailed description of the devices and methods he used 

during the Laboratory Exercises as well as present the results on appropriate charts and comment on 

them by comparing them with others Groups of students. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική) 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) 

Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική) 

Βιβλιογραφία 

1. ΣΤΕΡΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΡΦΕΣ, Σ. Μαλαματάρη ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ-ΑΦΡΟΙ, Σ. Μαλαματάρη, Κ. 

Καχριμάνη Εργαστηριακές Σημειώσεις Ειδικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι, Σ. Μαλαματάρη 

Διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Moodle. 

2. Aulton’s Pharmaceutics: The design and manufacture of medicines. 4
th

 edition, Curchill Livingstone 

Elsevier.  


