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Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής 

 

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων  μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ με τίτλο: 

« Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ενώσεων». 

Η ΓΣ του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, του Φαρμακευτικού Τμήματος  στη συνέλευση της 

στις 22-09-2021, συζήτησε τον αριθμό των  υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που θα 

προκηρυχθούν για το ΠΜΣ «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών» για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εκανε δεκτή την εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ 

«Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

και  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ,  « Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη 

Φαρμακευτικών ενώσεων», αποφάσισε ανάλογα με την διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του 

Τομέα, την  προκήρυξη  μέχρι 4 θέσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το εν 

λόγω πρόγραμμα. 

Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση της προκήρυξης με ανοιχτή διαδικασία στην 

ιστοσελίδα του τμήματος. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την 
Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η 
Δεκεμβρίου. 

  

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. 

 Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 
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- έως 15 Ιανουαρίου επιλογή υποψηφίων για ΠΜΣ. από την  τριμελή επιτροπή επιλογής  

- έως 20 Ιανουαρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Σ.Τ.  

- έως 31 Ιανουαρίου συνέρχεται η Σ.Τ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

α) Γενικός βαθμός πτυχίου "Λίαν Kαλώς", εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων στις 
οποίες θα υποβάλλεται  η κατάλληλη τεκμηρίωση. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η 
συνάφεια του πτυχίου προς το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, η ποιότητα 
της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα 
συναφή βασικά μαθήματα, η επίδοση στην  Διπλωματική Εργασία, η γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης 
γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας  50%.  

β) Προσωπική συνέντευξη που ο χρόνος της ορίζεται  και ανακοινώνεται στον διαδικτυακό 
χώρο του Τμήματος από την τριμελή επιτροπή επιλογής, συστατικές επιστολές (δύο 
τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ ή εργοδότες) αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου 
και κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 
40%. 

γ)  H γενική ερευνητική δραστηριότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο 
συναφές με την προκηρυχθείσα μεταπτυχιακή κατεύθυνση  με συντελεστή βαρύτητας 
10%. 

H αξιολόγηση των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται από τριμελή επιτροπή που 
αποτελείται από τα μέλη της ΣΕ και έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από 
τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από το οικείο Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη,  τους προκρινόμενους υποψηφίους 
που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.   
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.  Ο 
οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει ρύθμιση που αφορά τις 
περιπτώσεις ισοβαθμίας. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό 
αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου,  
αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη 
λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των συγγενών μαθημάτων προς  το ΠΜΣ (όπως αυτά 
δηλώνονται). 

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη 
Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από 
ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται και  η χρονική 
διάρκεια των εγγραφών  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. 

 

Εκ μέρους  της ΣΕ του ΠΜΣ 

Η Διευθύντρια 

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας 

Υπογραφή στο πρωτότυπο 


