Eczacı Kimdir?

•Sağlıktan sorumlu ve tam zamanlı çalışan
bir meslek insanıdır.
•Toplumdaki görevi ilaç ve diğer sağlık
bakım ürünleriyle ile ilgili bilgileri
sunmaktır.
•Sağlık danışmanıdır.

Fakültemiz ilacın üretiminden hastaya
ulaştırılmasına kadar her aşamasında
tam yetki ile görev ve sorumluluk
alabilecek katılımcı, yenilikçi, duyarlı ve
bağımsız bilimsel düşünceye sahip
mezunlar yetiştirmede 1839 yılından
beri hizmet veren, ülkemizdeki lider
eczacılık fakültelerindendir.
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Fakültemiz, alanında etkin ve tecrübeli,
%80’den fazlası eczacı kökenli olan güçlü
akademik kadroya sahiptir.

Eczacılık çok yönlü bir meslektir…
Eczacıların çalışma alanları:
•Eczane
•Hastane
•İlaç Endüstrisi
•Kozmetik Endüstrisi
•Ecza Depoları
•Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar
•Akademik Kariyer-Araştırma

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Aralık 2014 tarihinde “Ulusal Eczacılık
Eğitimi Akreditasyon Belgesi”ni alarak
bu belgeye sahip 10 Fakülteden biri
olmuştur.
Fakültemizde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren Türkçe Lisans eğitimine
paralel olarak İngilizce (%100) Lisans
eğitimi de başlamıştır.

“Ulusal Eczacılık Eğitimi
Akreditasyon Belgesi” ne sahip
Türkiye’nin en köklü Eczacılık
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
34116, Beyazıt – İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 / 13400
Faks : 0212 440 02 52
e-posta : ecza_dekan@istanbul.edu.tr
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Türkiye’de eczacılık eğitimi Avrupa Birliği
ülkelerine uyumlu olarak hazırlanmıştır.

ULUSAL-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI

Eczacılık Eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir.

•Farabi Değişim Programı
• Mevlana Değişim Programı
• Erasmus+ Değişim Programı

Dersler hem teorik ve hem pratik
(laboratuvar / klinik) olarak yürütülür.
6 Ay Zorunlu Staj - Alanında yetkin
yerlerde yaz ve 5. sınıf stajları

•Eczane
•Hastane
•İlaç Endüstrisi
•Ecza Deposu

Fakültemizde ilaç endüstrisinde öncü
firmaların üst düzey yetkilileriyle eğitim
programları, ilaç endüstrisine geziler
düzenlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden
mezun olmak ayrıcalıktır…
Yenilikçi ve deneyimli öğretim üyesi
kadrosu
FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Köklü ve sağlam temeller

Donanımlı ve özgüveni yüksek
eczacılar

•IUPSA (İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Öğrencileri Birliği )
•IUPSA International
•Fotofarma - İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü
•ISPE (International Society for
Pharmaceutical Engineering) Student Chapter
•Sosyal Sorumluluk Birimi

