
ECZACILIK FAKÜLTESİ Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Eczacılık, ilaç ve kozmetik ürünlerle ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Eczacılık Fakültesi kimya, 
moleküler biyoloji, anatomi, fizyoloji, patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel tıp bilimleri, biyoloji, fizik, matematik gibi 
bilimler üzerine kurulmuş bir eğitim verir.  

Kazanılan Ünvan 

Eczacı 

Kazanılan Eğitim Seviyesinin Derecesi 

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek teorik ve 
pratik derslerin tümünden, staj ve bitirme projesinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel 
not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış olmaları, toplam minimum 300 AKTS'ye ulaşmış olmaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Üniversite Yönetim Kurulu, lisans bölümlerine veya yüksekokul programlarına kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt 
işlemlerini yaptırabilecekleri süreci gösteren tarih aralığını, kayıt-kabul koşullarını ve kayıt için istenecek gerekli belgeleri belirler. 
Bu konudaki duyurular Üniversitenin web sayfasında yapılır. Kayıt sırasında istenen belgeler olmadan kesin kayıt yapılmaz. Kesin 
kayıt işlemi öğrenci tarafından şahsen veya öğrencinin kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili tarafından yaptırılabilir. Posta ile 
gönderilen belgeler kabul edilmez ve kesin kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde başvurmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma 
haklarını kaybederler. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. 
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde verilen dersin içeriğine uygun 
olması ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi“ 
esas alınarak yürütülür. Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi 
tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan 
kriterler (ara sınav, ödev, uygulama ve final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web 
sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 puan 
üzerinden en az 60, final veya bütünleme sınav notunun ise en az 50 olması gerekmektedir. 

 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları 

4.00'lü not sistemine göre ortalamanın en az 2.00 olması, stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet 
için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır. 



 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık lisans eğitim programı mezunları ilacı en iyi tanıyan, üreten, yeni ilaç formülasyonları 
geliştiren, ilaç danışmanı olan kişiler olarak serbest eczacılık, hastane eczacılığı, klinik eczacılık, endüstri eczacılığı (İlaç ve Kozmetik 
sanayiinde ar-ge, üretim, patent, ruhsatlandırma, medikal, klinik Araştırma, farmakovijilans veya pazarlama bölümlerinde) 
alanlarında ve  kamu kurumlarında (İl ve ilçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerde) eczacı olarak çalışma 
fırsatına sahiptirler.  

Bir üst Dereceye Geçiş 

Eczacılık Fakültemizin beş (5) yıllık programından mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere 
başvuruda bulunabilirler. 

 


