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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟY 2020-2021
Ζ Ηαηξηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηίηιν:

«Ανάπτςξη νέων υαπμάκων: έπεςνα, κςκλουοπία και ππόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί ζηην απονομή Διπλώμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίηλος Σποςδών Master (MSc).
Τν πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 (εαξηλφ εμάκελν αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021). Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Π.Μ.Σ. απνηειεί ε δηεπηζηεκνληθή Μεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε θαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο
αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο θαη πηζηνπνίεζήο ηνπο, ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη
θπθινθνξίαο ηνπο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζε απηά. Σθνπφο ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ε θαηάξηηζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην
επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο αλάπηπμεο λέσλ θαξκάθσλ, ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο θαη πηζηνπνίεζήο ηνπο, ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο
θαη θπθινθνξίαο ηνπο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζε απηά, εηζάγνληαο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο γηα
ηελ παξαγσγή ή/θαη εθαξκνγή θαηλνχξηαο.
Τν Π.Μ.Σ. ζηνρεχεη:
 Να γεθπξψζεη ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο βαζηθήο, πξνθιηληθήο έξεπλαο κε ηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηελ εθηεηακέλε θιηληθή ρξήζε ελφο
θαξκάθνπ.
 Να εκβαζχλεη ζηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο θαη θπθινθνξίαο ελφο θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο απφ ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο ηεο
Διιάδαο (ΔΟΦ), ηεο Δπξψπεο (ΔΜΑ) θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (FDA).
 Να αλαιχζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ
θαξκάθσλ, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά, κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
Αμηνιφγεζεο Τερλνινγίαο Υγείαο (Health Technology Assessment).
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.Σ. πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Γ.Μ.Σ.) νξίδεηαη ζε ηξία (3)
αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Τα ηέιε θνίηεζεο ηνπ ΠΜΣ νξίδνληαη ζε 3.000 επξψ γηα φιν ην πξφγξακκα. Καηαβάιινληαη ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο (1.000 επξψ αλά
εμάκελν, ζπλνιηθά 3 εμάκελα). Τν ΠΜΣ δχλαηαη λα ρνξεγήζεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνηξνθηψλ ν νπνίνο ζα εμαξηεζεί απφ ηε
δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε θαη κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ησλ Τκεκάησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο (Ηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Ννζειεπηηθήο, Βηνινγίαο θα)
θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ηδξπκάησλ
ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή θαη Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο
εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηεο αιινδαπήο φπσο επαγγεικαηίεο πγείαο (ηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, βηνιφγνη, λνζειεπηέο,
νηθνλνκνιφγνη ηεο πγείαο θαη δηνηθεηηθνί λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ) πνπ εξγάδνληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ θαξκάθνπ θαη ζέινπλ λα
γλσξίζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο αξρέο ηεο αλάπηπμεο, έξεπλαο, έγθξηζεο, θπθινθνξίαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θαξκάθσλ ζηελ θαξκαθεπηηθή
αγνξά, ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζε απηά, αιιά θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ απνδεκίσζεο
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αμηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο θ.ά. Δλδεηθηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα απνηεινχλ ηαηξνχο κε ελδηαθέξνλ ζηε δηνίθεζε, ζηειέρε
δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα (Ννζνθνκεία, Υπνπξγείν Υγείαο, ΔΟΠΥΥ, ΔΟΦ, θ.ά.), εξεπλεηέο κε γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηελ έξεπλα ηνπ θαξκάθνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηειέρε ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
πγεία (ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, εηαηξείεο δηελέξγεηαο θιηληθψλ κειεηψλ θ.ά.).
Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ νξίδεηαη ζε πελήληα (50).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
από ηην ανάπηηζη ηηρ Πποκήπςξηρ έωρ και 15/11/2020 ειεθηξνληθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ: drugdevelop@med.uoa.gr ή
ζηελ έδξα ηεο Γ΄ Παλ/θήο Παζνινγηθήο θιηληθήο ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ ζην ΓΝΘΑ «Ζ Σσηεξία», Λ. Μεζνγείσλ 152, 115 27
Αζήλα. Κηίξην Ε (ηέινο θίηξηλεο γξακκήο, 3νο φξνθνο, Γξαθείν Δθπαίδεπζεο. Πιεξνθνξίεο: ηει: 210-7700220, 6942491100 Email:
drugdevelop@med.uoa.gr

Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα γίλεη απφ ηε Σπληνληζηηθή επηηξνπή κε βάζε:
α) Τα ππνβαιιφκελα πξνο αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά,
β) Τηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίεο ζα γίλνπλ κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε θαη πξφζθιεζε κε e-mail
γ) Γξαπηέο εμεηάζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (πξναηξεηηθέο)
Ο Διεςθςντήρ τος ΠΜ
Καθηγητήρ Κωνσταντίνορ Ν. ςπίγορ
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