
Τίτλος: Μεταπτυχιακή Εργασία

Κωδικός

Μαθήματος:
PHA609

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Φαρμακευτική (2ος Κύκλος)

Έτος σπουδών: 2ο (1ο Εξάμηνο)

Αριθμός ECTS

credits:

22

Στόχος μαθήματος: Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις βάσεις

για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση μίας επιστημονικής

μελέτης, ανασκόπησης ή ερευνητικής εργασίας.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση ενός επιστημονικού

συγγράμματος υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα καθηγητή/τριας αλλά και

τα υπόλοιπα μέλη της τριμελής συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και η

προφορική παρουσίαση του ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.

Αναμενόμενα

μαθησιακά

αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα:

Έχει αναπτύξει ένα σαφώς καθορισμένο ερευνητικό ερώτημα που θα

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση, την έρευνα και τη συγγραφή της

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και

χρησιμοποιώντας έγκριτα βιβλιογραφικά συστήματα.

Έχει αναπτύξει τις βάσεις για μια πιο προχωρημένη μάθηση,

παρουσιάζοντας με σαφήνεια ένα επιστημονικό πρόβλημα, το σκοπό, τη

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση

των δεδομένων του προβλήματος.

΄Εχει αναπτύξει κριτική σκέψη τεκμηριώνοντας τα ευρήματα του αλλά και

αντιπαραβάλλοντας τα με τα ευρήματα άλλων μελετών.

Έχει συγγράψει μια μεταπτυχιακή εργασία η οποία θα αφορά είτε

βιβλιογραφική ανασκόπηση είτε ερευνητική μελέτη στα αντικείμενα της

Κλινικής Φαρμακευτικής, την οποία θα παρουσιάσει στο Τμήμα της

Φαρμακευτικής στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Κλινικής

Φαρμακευτικής.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται η συμπλήρωση 60 ECTS, όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα

σπουδών.

Περιεχόμενο

μαθήματος:

Στο συγκεκριμένο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει ένα

συγκεκριμένο θέμα, την επίβλεψη του οποίου, αναλαμβάνει κάποιο μέλος

ΔΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλινικής Φαρμακευτικής. Η

Διπλωματική Εργασία εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος

σπουδών. Η Διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητική ή

βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα αποτελέσματα της οδηγούν στη

συγγραφή επιστημονικού κειμένου το οποίο υποβάλλεται προς αξιολόγηση

με βάση τις οδηγίες του Οδηγού Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Εργασιών που ορίζεται από το Τμήμα.



Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Βιβλία: Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο

Frederick, 2018.

Διεθνή επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων, τα οποία επιλέγονται από

το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Προτεινόμενη

βιβλιογραφία:

--

Μέθοδοι

διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του μαθήματος συμπεριλαμβάνει κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με

τον επιβλέποντα καθηγητή/τρια και τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από Τριμελή Επιτροπή,

στην οποία συμμετέχει και ο/η επιβλέπων/πουσα καθηγητής/τρια. Οι

φοιτητές υποχρεούται να παραδώσουν σε κάθε μέλος της εξεταστικής

επιτροπής το τελικό δοκίμιο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας το

αργότερο 2 βδομάδες πριν από την προφορική εξέταση. Η προφορική

εξέταση περιλαμβάνει παρουσίαση για κάθε φοιτητής/τρια, η οποία

ακολουθείται από ερωτήσεις.

Γλώσσα

διδασκαλίας:

Ελληνική


