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Μία σύνοψη των

επιτυχιών και των

προτάσεών µας για το
Σύγχρονο ελληνικό

Πανεπιστήμιο

που αξίζουµε.



Αναβάθμιση του τίτλου σπουδών μας και άμεση
εφαρμογή του. Απονομή του Ενιαίου και
Αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού
Επιπέδου Integrated Master (Πάγια πρόταση μας
από το 2015) 

Τα μαθήματα αναβαθμολόγησης διπλασιάστηκαν
από πέντε (5) σε δέκα (10)

Οι φοιτητές 5ου έτους απέκτησαν το δικαίωμα
εξεταστικής για τα υποχρεωτικά μαθήματα
οποιουδήποτε εξαμήνου

Να σταματήσει η καθολική αφισοκόλληση και η
ανάρτηση πανό στους χώρους της σχολής με
απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Εν μέσω πανδημίας, καταφέραμε τη μειώση της
πρακτικής άσκησης που είχε ανασταλεί για τους
τελειοφοιτούς φοιτητές και καθυστερούσε το
πτυχίο τους

Εν μέσω πανδημίας, καταφέραμε τη διάθεση των
εργαστηριακών οδηγών και συγγραμάτων από
τους τομείς σε ηλεκτρονική μορφή

Κενό διάστημα μίας ώρας στο ωρολόγιο
πρόγραμμα, μεταξύ των διαλέξεων των
μαθημάτων και των εργαστηρίων

Διευκόλυνση πρόσβασης εντός των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των ατόμων με
αναπηρία

Στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με την επίδειξη
βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, χωρίς την
προαπαίτηση ολοκλήρωσης της ορκομωσίας

Διάρκεια εξεταστικής περιόδου 4 εβδομάδων

Αλλαγή αίθουσας παραδόσεων των μαθημάτων
Φαρμακολογίας 1, από τις Δ που δεν επαρκούσαν
σε θέσεις στο αμφιθέατρο του ΦΜ2

 
 

Ανάρτηση όλων των προγραμμάτων για όλες τις
εξεταστικές περιόδους

από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους
 

Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα για
εναλλακτικές μορφές εξέτασης

(πρόοδοι, εργασίες), με ποσόστωση
στον τελικό βαθμό

 
Δωρεάν παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού για

όλους τους φοιτητές
 

Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής
άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 

και σε ιδιωτικά φαρμακεία
 

Αναγνώριση της πρακτικής εργασίας στη
Φαρμακοβιομηχανία

 
Αύξηση της χρηματοδότησης για

την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
 

Αναβάθμιση των λειτουργειών του my studies,
ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εκδίδουμε 

άμεσα από τον ιστότοπο τη βεβαίωση σπουδών
 

Στηρίζουμε και προάγουμε την ανάπτυξη του
τμήματος μας, προτείνουμε την αναβάθμιση όσο

δυνατών περισσότερων αιθουσών της σχολής
μας, όπως αυτή της ΑΦΧ

 
Δημιουργία ενός ξεχωριστού αιθρίου, ως χώρος

κοινωνικοποίησης των φοιτητών της σχολής
μας. Δημιουργία θέσεων για την ξεκούραση των

φοιτητών, όπως παγκάκια και κιόσκι. Θα
αποφόρτιζε το συνωστισμό και  είναι αναγκαίος.
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