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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ» 

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της της Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική 
Φαρμακολογία» εξειδικεύει την προβλεπόμενη από την Πρυτανική Απόφαση με αριθμό 
24041π.ε./03-12-2015 (ΦΕΚ 2805/Τ. Β΄/22.12.2015) διάρθρωση και οργάνωση του Π.Μ.Σ. 
στο πλαίσιο του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΑΠΘ, ο οποίος εγκρίθηκε στη με αριθμό 127/02-02-2011 ΣΕΣ. 

 
Τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στην Πρυτανική Απόφαση ή τον παρόντα 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία», 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ κύκλου, η επιτυχής παρακολούθηση του 
οποίου οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην 
«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» σε μία από τις δύο κατευθύνσεις που θα 
λειτουργήσουν:  

1.Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική 
2.Βιομηχανική Φαρμακολογία 
 
 

Άρθρο 2 
Όργανα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. αρμόδια όργανα είναι τα 
εξής: 

1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Α.Π.Θ., η οποία περιλαμβάνει τα μέλη 
Δ.Ε.Π. (με τον όρο μέλη Δ.Ε.Π. νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφιο ι’ του 
Ν.4009/2011 οι καθηγητές (ήτοι «οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές και οι 
επίκουροι καθηγητές», καθώς και οι λέκτορες) που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη 
της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το όργανο αυτό είναι 
αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές. 
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2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του Α.Π.Θ., η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την 
εισήγηση προτάσεων αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., για τον 
ορισμό των μελών των συμβουλευτικών, των εξεταστικών επιτροπών, της Συντονιστικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών, την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του Α.Π.Θ., που απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη ΔΕΠ, τα οποία 
έχουν γνωστικό αντικείμενο συγγενές ή/και συναφές με αυτό του Π.Μ.Σ., και έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Τα μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής ορίζει 
πρόεδρο στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Διευθυντή/ Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. ο/η οποίος/οποία 
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ.. Η εκλογή της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για 
θητεία δύο ετών. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008, ιδίως δε: 

α) Καθορίζει τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 
β) Προτείνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. 
γ) Προτείνει τους επιβλέποντες και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών με 

πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή. 
δ) Προτείνει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών. 
ε) Προτείνει την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ των 

συνεργαζόμενων στο Π.Μ.Σ. Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της 
χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες. 

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:  

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
β) Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την 

επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 
4. Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου 
που ανήκουν στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, για 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής και την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον 
υπολογισμό των κριτηρίων και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τον κατάλογο των 
επιτυχόντων, τον οποίο η τελευταία επικυρώνει. 

5. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ., ο οποίος/η οποία ανήκει στη βαθμίδα 
του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ορίζεται στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής και αναλαμβάνει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, 
προεδρεύει της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του 
προγράμματος. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 και αντικαθίσταται στα καθήκοντα του από τον Αναπληρωτή 
Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ., ο οποίος/η οποία ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ορίζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Ιατρικής. 
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 7. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του ΑΠΘ αναλαμβάνει η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. 
 8. Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος 
έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο 
Ιδρύματος.  
 

Άρθρο 3 
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30), μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες κατ΄ έτος.  

Η επιλογή θα γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από 
τους υπευθύνους του προγράμματος.  

Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού 
κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί. 
 
 

Άρθρο 4 
Αξιολόγηση και διαδικασίες αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, 
αξιολογείται συνολικά ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των 
προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση είναι 
εσωτερική και εντάσσεται στη συνολική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 
και επαναλαμβάνεται ανά τετραετία. 
 
 

Άρθρο 5 
Οδηγός Σπουδών και περιεχόμενό του 

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών του 
ΠΜΣ. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των 
διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, διδακτικά βιβλία, 
βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των 
εργαστηρίων, των κλινικών και των βιβλιοθηκών των Τμημάτων και μονοτμηματικών 
Σχολών του Α.Π.Θ. τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. 
 
 

Άρθρο 6 
Αντικείμενο Σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» του Τμήματος Ιατρικής έχει ως 
αντικείμενο την εκπαίδευση στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία. Δίνεται έμφαση 
στην απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση σε κάθε τι που αφορά στο φάρμακο, στην ορθολογική 
συνταγογράφηση και στην επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, 
λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοδυναμικής και Φαρμακοκινητικής, τις 
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δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής, της 
Φαρμακογενομικής, της πρωτεομικής και της μεταβονομικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα, κ.λπ..  

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους: 
1. Την εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα δύο προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) 
της Φαρμακολογίας. 

2. Την ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας του 
ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές 
στην έρευνα, ανάπτυξη/παραγωγή, αλλά και την κλινική πράξη και αγορά του φαρμάκου. 

3. Τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και τη συγγραφή και 
δημοσίευση επιστημονικής εργασίας. 
 

Άρθρο 7 
Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. 

1. Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» προκηρύσσεται ανά έτος. 
Κάθε έτος και μέχρι την 30η Απριλίου η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Ιατρικής, η οποία αποφασίζει, τον αριθμό των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
ανά πεδίο που θα διατεθούν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

2. Μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και 
καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους.  

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις (3) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και, 
παράλληλα, αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στην αντίστοιχη ηλεκτρονική 
σελίδα του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρονται: ο ακριβής αριθμός των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών που γίνονται δεκτοί/δεκτές κατά το συγκεκριμένο 
έτος ανά πεδίο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι 
υποψήφιοι/υποψήφιες, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: βιογραφικό σημείωμα, λίστα 
δημοσιεύσεων, αντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων κάθε είδους και λοιπών 
τίτλων σπουδών καθώς και συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. 
 
 

Άρθρο 8 
Κατηγορίες Υποψηφίων 

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» του Τμήματος Ιατρικής 
γίνονται, σύμφωνα με την πρυτανική απόφαση, δεκτοί/ές: 

1. Πτυχιούχοι Ιατρικής  
α) όλων των Σχολών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής 
β) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως 

αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών 
2. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, 

Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και 
Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη Φαρμακολογία. 

3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική 
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εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη 
Φαρμακοβιομηχανία. 

4. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί/δεκτές: 
α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο 

οποίος/η οποία πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.. 
 β) ένας/μία (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο αριθμός των υποτρόφων των κατηγοριών 4.α) και 4.β) μπορεί να 
αυξηθεί. 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. 
μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής με την προϋπόθεση 
να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, 
οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. 
 
 

Άρθρο 9 
Προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασία εισαγωγής 

1. Κάθε έτος και μέχρι την 30η Απριλίου η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής 
ανακοινώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε στο Άρθρο 7 του παρόντος 
Κανονισμού, πόσες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διατίθενται για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. 

2. Μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.  και απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και 
καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 

3.  Ο υποψήφιος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε έντυπη μορφή από τη γραμματεία 

του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής ή σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα (http://cip.web.auth.gr/) του Τμήματος Ιατρικής). 

 β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και 
πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του 
εξωτερικού. 

γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 
διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα 
του υποψηφίου. 

δ) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. 
απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής 
ή της γερμανικής ή της γαλλικής, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, 
πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με 
κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. Σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι 
ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και 
πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει 
να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέροντος για ένα (1) από τα πεδία 
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του Π.Μ.Σ. που έχουν προκηρυχθεί. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται 
πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.  

ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για 
επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.  

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
4. Η επιλογή θα γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη 

από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Θα υπολογισθούν:  
α) Ο βαθμός πτυχίου (5 βαθμοί για Καλώς, 7 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 10 βαθμοί 

για Άριστα) 
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (10 βαθμοί) 
γ) Η προφορική συνέντευξη (έως 20 βαθμοί) 
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (έως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση) 
ε)Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (έως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση) 
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, έως 15 βαθμοί) 
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (15 βαθμοί/δημοσίευση, έως 75 βαθμοί) 
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10 βαθμοί/ανά πρόγραμμα, έως 30 

βαθμοί) 
θ)Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (15 βαθμοί/έτος, έως 5 έτη 

εμπειρίας) 
5. Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η 

ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή 
δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. 

6. Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α 
καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 250. 

7. Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ., η οποία κατατάσσει τους/της υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού 
μονάδων που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο 
Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον /την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα. 

8. Ο πίνακας των επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  και αναρτάται 
στη Διαύγεια, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η 
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η εγγραφή των 
επιτυχόντων/ουσών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. 

9. Το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα τα οποία καταβάλουν μέρος 
διδάκτρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος για τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 8 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους 
μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. 
Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση 
παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.  

10. Τα ανωτέρω περιγραφέντα κριτήρια επιλογής υποψηφίων μπορεί να 
αναμορφώνονται μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος Ιατρικής. 
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Άρθρο 10 

Χρονική διάρκεια Σπουδών 
1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (δηλ. 3 
εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή 
Διπλωματικής Εργασίας). 

2. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του τέταρτου 
εξαμήνου. Με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Ιατρικής είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος φοίτησης ή/και ο 
χρόνος συγγραφής και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί 
λόγοι (λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη 
φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας και μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να 
αποφασίσει την αναστολή φοίτησής του/της για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα 
λειτουργήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο 
συνολικό χρόνο κατά τον οποίο ο φοιτητής/τρια οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του/της. 

4. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου την 1η 

Οκτωβρίου και τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους (3 εξάμηνα). Το 
χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, οπότε αρχίζει το εαρινό εξάμηνο. 

5. Το πρόγραμμα κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος είναι διάρκειας δεκατριών (13) 
εβδομάδων και μπορεί να αναπτύσσεται σε δίωρα εβδομαδιαίως, σε εντατικά σεμινάρια ή 
με παρακολούθηση εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος. 
 
 

Άρθρο 11 
Εγγραφή – Φοίτηση 

1. Με την εγγραφή των υποψηφίων ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., για κάθε φοιτητή/τρια ένα επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Ιατρικής που έχει μεταπτυχιακό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008, 
όπως ισχύει, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της 
πορείας των σπουδών του. Αντικατάσταση του συμβούλου καθηγητή δεν είναι δυνατή 
παρά μόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 

2. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προτείνονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ορίζονται 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής. Κατά τον ορισμό των διδασκόντων αποδίδεται 
βαρύνουσα σημασία στην προηγούμενη επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εμπειρία 
όπως και στην συμμετοχή τους σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες και δίκτυα με 
αντικείμενο συναφές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

3. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να καλούνται μέλη ΔΕΠ και 
άλλων Τμημάτων καθώς και ειδικοί επιστήμονες και/ή εξειδικευμένα στελέχη 
Φαρμακοβιομηχανίας.  

4. Μαθήματα του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και σε επισκέπτες καθηγητές ή 
ειδικούς επιστήμονες με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 
3685/2008 και του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν. 3549/2007.  
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5. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μπορεί να ανατίθεται στους συντονιστές 
των μαθημάτων ή και σε καθηγητές άλλης Σχολής/Τμήματος συναφούς αντικειμένου με 
πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει. 

5. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε 
εξάμηνο όλα τα μαθήματα. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται στην παρουσίαση σε 
βάθος ειδικών θεμάτων του γνωστικού πεδίου, είτε με ανάπτυξη από τον 
διδάσκων/διδάσκουσα είτε με τη μορφή διαλογικής συζήτησης, είτε με την εκπόνηση 
εργασιών, είτε με την ανάπτυξη ερευνητικού project ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή 
τρόπο, που μπορεί κατά την κρίση του διδάσκων/διδάσκουσας να συμβάλει καλύτερα 
στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στη 
μάθηση. 

6. Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι η Γραμματεία 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και η Γραμματεία του Εργαστηρίου 
Κλινικής Φαρμακολογίας. 

7. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός σπάνιων περιπτώσεων κατά τις 
οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί 
επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η 
διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. 

8. Η διδασκαλία, οι όροι, ο τόπος και ο χώρος εκπαίδευσης και κάθε συναφές με 
την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. 

9. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν 
ανελλιπώς στο πρόγραμμα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν 
αδύνατη τη φυσική τους παρουσία στο μάθημα, δίνεται η δυνατότητα  απουσιών και 
αφορά στο 20% των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο.  Η αναπλήρωση του μαθήματος 
μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική παρακολούθηση του μαθήματος/διάλεξης ή εφόσον το 
επιθυμεί ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, μπορεί να το αναπληρώσει με 
παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

 
Μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να τους ζητηθεί να συνδράμουν έως 

2 ώρες εβδομαδιαίως σε φροντιστήρια, σε επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών 
φοιτητών/τριών και σε φροντιστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

 
 
 

Άρθρο 12 
Πρόγραμμα μαθημάτων 

1. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. έχουν κοινά μαθήματα και 
πρέπει να συμπληρώσουν 120 ECTS για την κάθε κατεύθυνση, ως εξής: 
α) Ενενήντα (90 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα μαθήματα (τριάντα (30) ECTS  
από τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο). 
β) Τριάντα (30) ECTS από τη Διπλωματική Εργασία. 

 
Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής: 
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α/α Μαθήματα Εξάμηνο ECTS 
 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
  

Α1 Φιλοσοφία και ηθική της επιστήμης της έρευνας 
και της εκπαίδευσης στην Ιατρική 

Α’ 6 

Α2 Στατιστική και στοιχεία Μαθηματικών Α’ 6 
Α3 Πληροφορική Α’ 6 
Α4 Εισαγωγή στη Φαρμακολογία και διασύνδεση με 

Φαρμακευτικές επιστήμες    
Α’ 6 

Α5 Τεκμηριωμένη Ιατρική Α’ 6 
    
 ΣΥΝΟΛΟ  30 
    
 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   
Β1 Κλινική Φαρμακολογία – Ορθολογική 

συνταγογράφηση 
Β’ 5 

Β2 Κλινική Τοξικολογία  - Ενόργανη χημική ανάλυση Β’ 5 
Β3 Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων Β’ 5 
Β4 Φαρμακογενομική και άλλες «ομικές». Έρευνα και 

κλινικές εφαρμογές 
Β’ 5 

Β5 Φαρμακοεπαγρύπνηση-Φαρμακοεπιδημιολογία Β’ 5 

Β6 Ειδική Ιατρική Διατροφολογία, φυσικά προϊόντα, 
Φυτοθεραπευτικα, Συμπληρώματα διατροφής 

Β’ 5 

    
 ΣΥΝΟΛΟ  30 
    
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   
Γ1 Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί,  Νομοθεσία και 

Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις 
Γ’ 6 

Γ2 Φαρμακο-οικονομία Γ’ 6 
Γ3 Διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων Γ’ 6 
Γ4 Φαρμακευτικό Marketing Γ’ 6 
Γ5 Φαρμακευτικές πωλήσεις Γ’ 6 
 
 ΣΥΝΟΛΟ  30 
    
 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 30 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  120 
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Άρθρο 13 
Διπλωματική εργασία 

1. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στις 
κατηγορίες 1α και 1β του Άρθρου 8 εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική 
Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής 
Ιατρικής ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Οι  
μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες  του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 
του Άρθρου 8 εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο 
αντικείμενο της Βιομηχανικής Φαρμακολογίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. του γνωστικού 
πεδίου που επέλεξε και μετά από συνεννόηση μαζί του, έως το τέλος του 3ου εξαμήνου 
καταθέτει τίτλο και ερευνητικό πρωτόκολλο της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που 
θα εκπονήσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Το παραπάνω μέλος ΔΕΠ προτείνεται ως ο 
επιβλέπων/η επιβλέπουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τη Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ και ορίζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

2. Αλλαγή του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας ή του/της μεταπτυχιακού /ής 
φοιτητή/τριας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Εφόσον έχει συσταθεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή, 
ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα αντικαθίσταται από ένα από τα εναπομένοντα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος ΔΕΠ με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

3. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα 
(1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος 
σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.  
 4. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος 
μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω 
προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
 5. Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας, υποβάλλεται σε 4 
αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας 
καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση. 

6. Η γλώσσα της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Η Διπλωματική Εργασία 
μπορεί να επίσης γραφεί σε γλώσσα που γνωρίζουν τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

7. Μετά τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει 
την εργασία στα μέλη της, η οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί 
περί της αποδοχής ή μη και της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, 
αποστέλλοντας στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής το Πρακτικό της εξέτασης του 
υποψηφίου. Αν ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση 
μέχρι 30 ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή 
η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης. 
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 8. Για να εγκριθεί μια Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
παρακάτω απαιτήσεις: 
 α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.. 
 β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη 

γ) Η εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον τριάντα τυπογραφικών φύλλων. 
 9. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του 
υποψηφίου/ας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του 
θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και 
ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να 
συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει. 
 
 

Άρθρο 14 
Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή 
θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση δημοσιευμένης ή μη εργασίας 
άλλου/ης χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, 
ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, 
μπορεί επίσης να στοιχειοθετήσει λογοκλοπή.  

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει και να 
αποφασίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας από τα 
μητρώα των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ.. 
 
 

Άρθρο 15 
Εξετάσεις‐ Αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας 

1. Για την τελική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της επίδοσης του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα μαθήματα συνυπολογίζονται: 

α) η παρουσία του σε ποσοστό 90% σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του 
σε αυτό. 

β) η επίδοσή του σε δοκιμασία που κρίνει ο/η διδάσκων/ουσα, είτε σε προφορικές 
είτε σε γραπτές εξετάσεις ή σε εργασία ή σε ερευνητικό project ή σε συνδυασμό των 
παραπάνω. Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι από δύο 
διδάσκοντες/διδάσκουσες, τότε στις εξετάσεις συμμετέχουν όλοι/όλες και βαθμολογούν 
παράλληλα. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδασκόντων/ουσών. 

2. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας του/της μεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας γίνεται σε δημόσια υποστήριξη από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην 
οποία μετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής/επιβλέπουσα καθηγήτρια ή λέκτορας του 
Τμήματος Ιατρικής και δύο μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Τμήματος, τα οποία προτείνει η Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. και ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., με κριτήριο τη συνάφεια ανάμεσα στο επιστημονικό τους 
αντικείμενο και το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μέλος της εξεταστικής 
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επιτροπής βαθμολογεί την εργασία και τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
των τριών εξεταστών/εξεταστριών. 

3. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/η 
φοιτήτρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα 
τα μαθήματά του/της. 

4. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις, 
ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα μέρη της πρακτικής άσκησης και πέτυχε στην τελική 
αξιολόγηση της διπλωματικής του εργασίας λαμβάνει Μ.Δ.Ε. στην «Κλινική Φαρμακολογία 
και Φαρμακευτική Ιατρική» εάν ανήκει στις κατηγορίες 1α και 1β του Άρθρου 8 ενώ οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 του Άρθρου 8 και 
πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια λαμβάνουν Μ.Δ.Ε στη «Βιομηχανική Φαρμακολογία». 

5. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 - 10), Λίαν Καλώς 
(7 ‐ 8), Καλώς (6 - 6,5). Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
και της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Βαθμός του Μ.Δ.Ε. 
είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της διπλωματικής εργασίας κατά την τελική 
εξέταση (25%) και του μέσου όρου των βαθμών στα προβλεπόμενα μαθήματα, που 
παρακολούθησε ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια (75%). 

Για τον τελικό βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): 
α) το κάθε μάθημα πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ECTS που έχει (5 ή 6). 
β) ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται επί 30. 
γ) το άθροισμα των α και β προστίθεται και ακολούθως διαιρείται διά 120. 
Το βαθμολόγιο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών. 
 
 

Άρθρο 16 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» του Τμήματος Ιατρικής 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κλινική Φαρμακολογία 
και Φαρμακευτική Ιατρική» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του που ανήκουν στις 
κατηγορίες 1α και 1β του Άρθρου 8 και «Βιομηχανική Φαρμακολογία» στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 του Άρθρου 8. Στο Μ.Δ.Ε. 
επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος, όπως αναφέρεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13‐8‐07 (ΦΕΚ 1466 τ.β΄). 
 
 

Άρθρο 17 
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιούνται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή 
και οι ερευνητικές μονάδες του Τμήματος Ιατρικής: 

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες Α’ 
και Β’ των εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής 

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος 
γ) ειδικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας, Κλινικών 

του Τμήματος Ιατρικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής. 
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Άρθρο 18 
Κόστος λειτουργίας 

 
Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης, όπως ιδίως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και χορηγίες 
Ιδιωτικών και Δημόσιων φορέων, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα.  
 
 

Άρθρο 19 
Δίδακτρα 

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 6.000 ευρώ (1.500 
ευρώ ανά εξάμηνο). Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. 

Για τους ακροατές/τριες καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 400 ευρώ ανά μάθημα. Σε 
περίπτωση που κάποιος ακροατής επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε 
καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 1000 ευρώ. 
 
 

Άρθρο 20 
Αναγόρευση διπλωματούχων 

1. Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε διπλωματούχους του 
Π.Μ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, στην οποία 
παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια. 
 2. Πριν από την επίσημη αναγόρευση ο/η αποφοιτήσας/σασα μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό σχετικά με την επιτυχή αποπεράτωση 
του Π.Μ.Σ. για διοικητική χρήση.  
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