
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚH 
(MPharm) 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (INTEGRATED MASTER)
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Τίτλος σπουδών: Φαρμακευτική (MPharm*) 
*Integrated Master

Διάρκεια σπουδών: 5 έτη

Μέθοδος φοίτησης: πλήρης | μερική

Μονάδες ECTS: 300

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική/Αγγλική

Μέθοδος παράδοσης: με φυσική παρουσία



ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚH 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Η ΠΡΏΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ανάμεσα στους Ελλαδίτες και  
Κύπριους φοιτητές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ
Ενεργό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών 
Σχολών (EAFP) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Φαρμακευτικής (FIP) και Πτυχίο Δημοσιευμένο στο 
σύστημα ΙΜΙ για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων 
Φαρμακευτικής στην ΕΕ

ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
Πρόγραμμα βραβευμένο με χρυσά και αργυρά βραβεία 
στα Βραβεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2017 & 2021 και στον 
διαγωνισμό Educational Leaders Awards για τα καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους που εφαρμόζει

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
Πρώτες θέσεις των φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς 
(Lindau Nobel Laureate Meetings & DIA Leaders 
of Tomorrow) και συμμετοχές σε συνέδρια (World 
Public Health Conference, RPS Research Summit, 
World Hellenic Biomedical Association in Medical & 
Biosciences Research & Management)



ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
Συμβατό με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας καθώς και των σύγχρονων απαιτήσεων της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακευτικής 

ΕΡΕΥΝΑ 
αιχμής με τη συμμετοχή των φοιτητών 
και διασύνδεση με την Βιομηχανία και 
την αγορά εργασίας

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα 
Ελληνικά Α.Ε.Ι. ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν 
τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ
μόνιμου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, που 
συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρία σε 
όλα τα πεδία και τομείς της Φαρμακευτικής

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
8 πλήρως εξοπλισμένα και ανεξάρτητα εργαστήρια 
αποκλειστικά για την φαρμακευτική εκπαίδευση 

TO ΠΡΏΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
που έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί ως Ενιαίο και 
Αδιάσπαστο Μεταπτυχιακό (Integrated Master) από τον 
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.)

ERASMUS 
Προσφέρει δυνατότητα για συμμετοχή  
στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας  
Erasmus



ΕΙΣΑΓΏΓΗ

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας είναι αφοσιωμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου 
φαρμακευτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
και Διεθνή πρότυπα. Βάσει αυτών των προτύπων ο όρος 
«Φαρμακευτική Εκπαίδευση» αναφέρεται στην κατάρτιση 
επιστημόνων φαρμακοποιών που να μπορούν να ασκήσουν 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα (π.χ. 
φαρμακείο κοινότητας, νοσοκομείο, στην έρευνα και ανάπτυξη 
φαρμάκων, στο ακαδημαϊκό περιβάλλον ή/και στη βιομηχανία).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα σπουδών 
παρέχει ισχυρή και ισορροπημένη γνώση βασισμένη στο 
σύνολο του φάσματος των πεδίων της φαρμακευτικής 
επιστήμης και των επιστημών υγείας εν γένει, προκειμένου 
οι απόφοιτοι/ες να αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτεί η φαρμακευτική ώστε να διαδραματίζουν τον 
κρίσιμο ρόλο τους ως αναπόσπαστος κρίκος της αλυσίδας της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναγνωριστεί για τον 
ηγετικό του ρόλο στην εκπαίδευση Φαρμακοποιών και έχει γίνει 
γνωστό για την ακαδημαϊκή του αριστεία. Οι απόφοιτοι/ες του 
προγράμματος είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι/ες σε τοπική και 
διεθνή κλίμακα, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό 
και πρακτικό υπόβαθρο και απευθύνεται σε φιλόδοξους 
φοιτητές και φοιτήτριες που επιδιώκουν να συνδυάσουν 
την φαρμακευτική εκπαίδευση και τη λήψη επαγγελματικών 
προσόντων, με την περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή 
κατάρτιση.

Είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από τοπικούς και 
διεθνείς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, 
που οργανώνεται από το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οδηγεί στην απονομή Eνιαίου 
και Aδιάσπαστου Tίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου 
(Integrated Master)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Μέσα από τις συνεχείς επενδύσεις μας σε υποδομές στην 
πανεπιστημιούπολη την τελευταία δεκαετία και χάρη στη 
δέσμευσή μας για τεχνολογική πρόοδο, τα εργαστήρια 
του Προγράμματος Φαρμακευτικής έχουν εξελιχθεί σε 
καινοτόμους χώρους, με πόρους και εξοπλισμό αιχμής, που 
υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα.

Εργαστήρια αποκλειστικά για την Φαρμακευτική

Το Πρόγραμμα διαθέτει 8 υπερσύγχρονα, πλήρως 
εξοπλισμένα και ανεξάρτητα εργαστήρια αποκλειστικά για 
τη Φαρμακευτική, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα και τις 
πτυχές της φαρμακευτικής επιστήμης. 

1. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας

2. Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας 

3. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 

4. Εργαστήριο Ανάλυσης Φαρμάκων

5. Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Φαρμάκων

6. Εικονικό Φαρμακείο

7. Εργαστήρια Βιολογίας και Φαρμακολογίας

8. Εργαστήρια Χημείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα 150 

PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην 
Επαγγελματική Πρακτική

6

PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 4

PHAR-108 Αναλυτική Χημεία 5

PHAR-110 Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3

PHAR-111 Ανατομία του Ανθρώπου 5

PHAR-112 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία 6

PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6

PHAR-122 Κυτταρική Βιολογία 6

PHAR-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 5

PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6

PHAR-151 Οργανική Χημεία 6

PHAR-160 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2

PHAR-200 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Πρακτική 6

PHAR-210 Φυσικοχημεία και Φυσικοφαρμακευτική 6

PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6

PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6

PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6

PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 6

PHAR-260 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 3

PHAR-265 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στο Φαρμακείο 6

PHAR-270 Ανοσολογία 6

PHAR-270 Δημόσια Υγεία 3

PHAR-290 Συνταγοτεχνία και Γαληνική Φαρμακευτική 6

PHAR-300 Φαρμακευτική Τεχνολογία I 6

PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6

PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 6

PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 6

PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία III 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

PHAR-345 Βιοφαρμακευτική 6

PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6

PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 6

PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 7

PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 6

PHAR-400 Φαρμακευτική Πρακτική Ι 6

PHAR-401 Φαρμακευτική Πρακτική ΙI 6

PHAR-430 Τοξικολογία 6

PHAR-445 Φαρμακοκινητική 5

PHAR-450 Φαρμακευτική Νομοθεσία, Επαγγελματική Ηθική 
και Φαρμακορρύθμιση 

6

PHAR-451 Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και 
Φαρμακογονιδιωματική

5

PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4

PHAR-485 Κοινωνική Φαρμακευτική 6

PHAR-490 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4

PHAR-510 Διπλωματική Εργασία 30

PHAR-520 Πρακτική 30

Επιλεγόμενα Μαθήματα 12

PHAR-420 Σχεδιασμός Φαρμάκων – Συνθετικές Προσεγγίσεις 4

PHAR-440 Χημεία Τροφίμων και Συμπληρωμάτων Διατροφής 4

PHAR-460 Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική 4

PHAR-465 Κανόνες Ορθής Πρακτικής (GxPs) 4

PHAR-466 Προηγμένα Συστήματα Χορήγησης Φαρμάκων 4

PHAR-470 Καλλυντικά 4

PHAR-475 Έλεγχος Ποιότητας 4

PHAR-480 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4

PHAR-486 Βιοστατιστική 4

PHAR-495 Κατάχρηση Φαρμάκων και Εξάρτηση 4

Σύνολο 300



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος,  
οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν ολοκληρωμένη και τρέχουσα γνώση στον τομέα 
της φαρμακευτικής μέσω ενός περιεκτικού ακαδημαϊκού 
και πρακτικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο πεδίο, και θα 
είναι σε θέση να αξιολογούν τη σχετική βιβλιογραφία.

 • Προσαρμόζονται στις ταχύτατες επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις.

 • Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση της 
φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της 
τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής 
και των υπολογισμών σχετικών με τη φαρμακευτική 
επιστήμη, της θεραπευτικής, της φαρμακευτικής 
πρακτικής και της φαρμακοκινητικής.

 • Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση των 
σημαντικών σταδίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των 
φαρμάκων και στην εμπορευματοποίησή τους.

 • Ως ειδικοί στα φάρμακα, θα εξηγούν τη δράση των 
φαρμάκων, θα επιλύουν θεραπευτικά προβλήματα και θα 
προάγουν τη δημόσια υγεία και ευεξία.

 • Σχεδιάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και τις 
στρατηγικές εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών 
και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευεξίας.

 • Παρέχουν και βελτιώνουν τη φαρμακευτική φροντίδα με 
επίκεντρο τον ασθενή, ως οι ειδικοί στα φάρμακα.

 • Συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά ως μέλη της ομάδας 
υγειονομικής περίθαλψης.

 • Υιοθετούν σωστές συμπεριφορές και αξίες και να 
επιδεικνύουν προσωπικές ικανότητες που είναι 
σύμφωνες με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς 
και η κοινωνία στο επάγγελμα, καθώς και με τον 
επαγγελματισμό που απαιτείται κατά τη συνεργασία τους 
με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

 • Συλλέγουν και ερμηνεύουν υποκειμενικές και αντικειμενικές 
ενδείξεις που σχετίζονται με τον ασθενή, τα φάρμακα, τις 
αλλεργίες/τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασθένεια, 
πραγματοποιώντας αξιολόγηση ασθενούς.

 • Συλλέγουν, αξιολογούν και αναφέρουν ανεπιθύμητες 
ενέργειες φαρμάκων.

 • Εφαρμόζουν πρότυπα, οδηγίες, καλές πρακτικές και 
καθιερωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την 
ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή, έλεγχο και 
χρήση των φαρμάκων.

 • Εμπλέκονται στο φαρμακευτικό επάγγελμα με δέσμευση για 
τη συνεχή βελτίωσή του και την εφαρμογή των νόμων και 
του κώδικα ηθικής που το διέπουν.

 • Ενσωματώνουν την Τεχνολογία στην παροχή 
φαρμακευτικής φροντίδας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Αιτήσεις εισδοχής στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο 
για υποψηφίους που πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια εισδοχής:

 • 17/20 στο απολυτήριο γυμνασίου και 17/20 στη 
Χημεία και τη Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή 
ισοδύναμους βαθμούς 
ή

 • 17/20 στο απολυτήριο γυμνασίου και GCE A ‘Level 
(ή ΙAL) στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό 
τουλάχιστον B 
ή

 • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις (Χημείας 
και Βιολογίας) που διοργανώνονται από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για υποψήφιους με 
τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και Βιολογία ή 
ισοδύναμους βαθμούς 
ή

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προπαρασκευαστικού εξαμήνου.

Η διαδικασία εισδοχής περιλαμβάνει και συνέντευξη 
με τον υποψήφιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Οι απόφοιτοι φαρμακοποιοί μπορούν να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους σε διάφορους εργασιακούς 
τομείς, ανταποκρινόμενοι σε ένα δυναμικό και 
εξελισσόμενο σύνολο αναγκών της υγειονομικής 
περίθαλψης. Οι πέντε βασικοί τομείς απασχόλησης 
των αποφοίτων φαρμακοποιών είναι οι εξής:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & 
ΦΑΡΜΑΚΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Λεωφ. Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417
Τ.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ. (Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών - Κύπρος): +357 22841528
Τηλ. (Ττμήμα Εισδοχής Φοιτητών - Ελλάδα): +30 210 6748293
Email: admissions@unic.ac.cy
unic.ac.cy
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UniversityofNicosia

UNIC_GR

universityofnicosia

UniversityNicosia


