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ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄   ΥΗΜΙΚΗ ΤΝΘΔΗ-ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

Οι μονάδερ ECTS μόνο από μαθήμαηα επιλογήρ καηεύθςνζηρ ή από ανάλογα μαθήμαηα και 

επεςνηηική ή βιβλιογπαθική πηςσιακή επγαζία δεν ππέπει να ςπεπβαίνοςν ηιρ 30. ςνεπώρ 

αςηέρ ππέπει να καλςθθούν με επιλογή είηε έξι (6) μαθημάηων επιλογήρ καηεύθςνζηρ από ηα 

διδαζκόμενα ζηο εαπινό εξάμηνο, είηε ηεζζάπων (4) μαθημάηων επιλογήρ καηεύθςνζηρ από 

ηα διδαζκόμενα ζηο εαπινό εξάμηνο και από βιβλιογπαθική πηςσιακή επγαζία (10 ECTS), 

είηε δύο (2) μαθημάηων επιλογήρ καηεύθςνζηρ από ηα διδαζκόμενα ζηο εαπινό εξάμηνο και 

επεςνηηική πηςσιακή επγαζία (10 ECTS). 

Για ηοςρ διδάζκονηερ μποπείηε να ζςμβοςλεύεζηε ηον παπακάηω ζύνδεζμο ζηην ιζηοζελίδα 

ηος ημήμαηορ: 

https://www.chem.auth.gr/wp-content/uploads/2018/11/Tutors_18_19.pdf 

Με βάζη ηα πιο πάνφ πρέπει να δηλώζεηε ηα απαραίηηηα καηά περίπηφζη μαθήμαηα 

ηης καηεύθσνζης Γ΄ από ηα πιο κάηφ μαθήμαηα επιλογής καηεύθσνζης: 

1. Κ301   Βιοανόπγανη Υημεία (5 ECTS) 

2. Κ303   Φςζικέρ Μέθοδοι ζηην Ανόπγανη Υημεία (5 ECTS)  

3. ΚΝ 307   Υημεία Φςζικών Πποϊόνηων (5 ECTS) 

4. Κ309   Γομική Βιοσημεία και ηοισεία Βιοπληποθοπικήρ (5 ECTS) 
(Σο μάθημα μποπεί να δηλωθεί μόνο ζηην πεπίπηωζη πος έσει πποηγηθεί επιηςσήρ εξέηαζη ζηο μάθημα με 

κωδικό Τ15 Βιοσημεία Ι) 

 

5. Κ312   Φαπμακεςηική Υημεία (5 ECTS) 

6. Κ313   Βιοοπγανική Υημεία (5 ECTS) 

7. Κ314   Βιοηεσνολογία (5 ECTS) 

8. Κ101   Μοπιακή Μονηελοποίηζη(5 ECTS) 
(Σο μάθημα μποπεί να δηλωθεί μόνο ζηην πεπίπηωζη πος δεν έσει επιλεγεί ηο ημι-ςποσπεωηικό μάθημα με 

κωδικό Η10 Τπολογιζηική Υημεία ζηο 6ο εξάμηνο με ηο οποίο ζςν-διδάζκεηαι). 

 

9. Η02   ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΥΗΜΔΙΑ (5 ECTS) 

 

Δπίζης θα πρέπει να δηλώζεηε, εθόζον πρόκειηαι να εκπονήζεηε πηστιακή εργαζία σπό 

ηην επίβλευη μέλοσς ΓΔΠ ή μέλοσς Γρ ΔΓΙΠ, με ζσνεπιβλέπον μέλος ΓΔΠ, ζε ένα από 

ηα Δργαζηήρια ηοσ Σμήμαηος, ηο είδος ασηής (ερεσνηηική ή βιβλιογραθική), καθώς 

και ηον κφδικό ηης ποσ είναι διαθορεηικός ανά είδος πηστιακής και ανά Δργαζηήριο. 

https://www.chem.auth.gr/wp-content/uploads/2018/11/Tutors_18_19.pdf

