
Αποφάσεις 15ης Σύγκλησης 5μελούς Σ.Ε. ΠΜΣ «Βιομηχανική Φαρμακευτική» 

 

Κατά την 15η Σύγκληση η 5μελής Επιτροπή αποφάσισε: 

 

1. Τα αιτήματα των φοιτητών να αποστέλλονται εγγράφως στον/στην διευθυντή/ντρια του ΠΜΣ ο 

οποίος/η οποία  θα τα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση στη Συντονιστική 

Επιτροπή του ΠΜΣ. 

2. Να μη γίνει διακοπή της λειτουργίας του ΠΜΣ και τα εργαστήρια να γίνουν όλα όταν το 

επιτρέψουν οι συνθήκες με μικρό αριθμό φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση και 

διενέργεια COVID-test. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων αλλά και την διευκόλυνση 

των φοιτητών, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, αποφασίστηκε  να καταβληθούν άμεσα τα μισά 

δίδακτρα του 2ου εξαμήνου και τα υπόλοιπα πιθανά μετά το Πάσχα. 

4. Σχετικά με την εξεταστική και  λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, αποφασίστηκε το θεωρητικό 

τμήμα των μαθημάτων να εξετάζεται όταν θα ολοκληρώνεται η ύλη του και  αφού προηγηθεί η 

ενημέρωση των φοιτητών ένα μήνα πριν την εξέταση. Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνει μετά 

την ολοκλήρωση των εργαστηρίων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

5. Η έναρξη των διπλωματικών θα ξεκινήσει με την επιλογή θεμάτων και επιβλεπόντων από τους 

φοιτητές άμεσα (ισχύει πως κάθε επιβλέποντας μπορεί να αναλάβει έως και δύο φοιτητές για 

διπλωματική εργασία). Εάν  δεν έχει προηγηθεί εξέταση κάποιου εκ των μαθημάτων Α’ εξαμήνου 

όταν θα γίνει η επιλογή των επιβλεπόντων,  τότε θα προηγούνται οι φοιτητές με την υψηλότερη 

βαθμολογία εισαγωγής στο ΠΜΣ. 

 

Αποφάσεις που αφορούν τους εισακτέους άνευ διδάκτρων: 

1. Η ΣΕ σε συμφωνία με την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, αποφάσισε  ότι  για να 

έχουν δικαίωμα φοίτησης στο ΠΜΣ θα πρέπει να πληρούν συνεχόμενα τις προϋποθέσεις 

εισαγωγής τους. Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το μέγιστο ετήσιο εισόδημα 

που μπορεί να έχουν είναι 1.841,00 ευρώ. 

2. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει μέχρι το τέλος και του τρίτου εξαμήνου του ΠΜΣ (μέχρι την 

ολοκλήρωση του). Σε περίπτωση παράτασης (που μπορεί να δοθεί λόγω COVID-19), και όχι δικής 

τους  υπαιτιότητας,  οι φοιτητές απαλλάσσονται από αυτήν την υποχρέωση. Επίσης, δεν υπάρχει 

η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων από τους εισακτέους που επελέγησαν με βάση τα 

«οικονομικά κριτήρια».  

 

Εκ της 5μελούς Συντονιστικής Επιτροπής 

 

 


