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πουδάηω ςτο πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 13-4-2021

Τμήμα Φυςικήσ





Σο Σμόμα Υυςικόσ ιδρύθηκε το 2019 ςτην ϋδρα τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών

του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ την Λαμύα και ϊρχιςε να λειτουργεύ από το

χειμερινό εξϊμηνο του ακαδημαώκού ϋτουσ 2019-2020. Σο Σμόμα Υυςικόσ μαζύ με

τα Σμόματα Πληροφορικόσ με Εφαρμογϋσ ςτη Βιοώατρικό, Πληροφορικόσ &

Σηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών ςυγκροτούν τη χολό Θετικών Επιςτημών

του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ, μια νϋα και δυναμικό χολό με ιδιαύτερα ςημαντικό

ερευνητικό και διδακτικό παρουςύα ςτον ακαδημαώκό χώρο
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τόχοι του Σμόματοσ

α) Η παροχό υψηλού επιπϋδου εκπαύδευςησ για τουσ/τισ προπτυχιακούσ/ϋσ φοιτητϋσ και φοιτότριεσ του ώςτε να κατανοούν

ουςιαςτικϊ και ςε βϊθοσ τισ θεμελιώδεισ ϋννοιεσ, νόμουσ και θεωρητικϊ μοντϋλα των γνωςτικών πεδύων τησ Υυςικόσ και να

αναπτύςςουν κριτικό και δημιουργικό ςυλλογιςμό, ώςτε να μπορούν να διαχειρύζονται ζητόματα που απαιτούν ποςοτικό και

ποιοτικό ανϊλυςη ςτα εν λόγω γνωςτικϊ πεδύα,

β) η ανϊπτυξη δεξιοτότων που εύναι απαραύτητεσ ςτον 21ο Αιώνα όπωσ :

 ανϊλυςησ δεδομϋνων και ανύχνευςησ των ςημαντικότερων παραμϋτρων τουσ

 διερεύνηςησ ποςοτικών ςχϋςεων μεταξύ των παραμϋτρων ενόσ προβλόματοσ

 εξοικεύωςησ ςτη χρόςη προχωρημϋνων μαθηματικών και υπολογιςτικών εργαλεύων

 παρουςύαςησ των αποτελεςμϊτων ςε επιςτημονικό και γενικό κοινό

 εξοικεύωςησ ςτη χρόςη ΣΠΕ ςτην ϋρευνα και τη διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ και των Υυςικών Επιςτημών

 εξοικεύωςησ με την ομαδικό επιςτημονικό εργαςύα και ςυνεργαςύα.



Οι ςτόχοι αυτοί οδθγοφν ςτο να διακζτουν οι απόφοιτοί μασ πολφπλευρθ και άρτια 
κατάρτιςθ ωσ επιςτιμονεσ και εκπαιδευτικοί που κα κλθκοφν να ςτελεχϊςουν τισ 
ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ δομζσ τισ χϊρασ μασ 





ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 1

Σο εκπαιδευτικό εργαςτόριο 1 καλύπτει την εργαςτηριακό πειραματικό ϊςκηςη που

αντιςτοιχεύ ςτα μαθόματα «Εργαςτόριο Υυςικόσ I» και «Εργαςτόριο Υυςικόσ IΙ». Σο

μϊθημα «Εργαςτόριο Υυςικόσ I» ϋχει ωσ κύριο ςτόχο να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ και

τισ φοιτότριεσ ςτην μεθοδολογύα μϋτρηςησ των θεμελιωδών μεγεθών που

αντιςτοιχούν ςτα φυςικϊ ςυςτόματα, την λόψη και την παρουςύαςη των

αντιςτούχων μετρόςεων. Σο μϊθημα «Εργαςτόριο Υυςικόσ IΙ» ϋχει ωσ ςκοπό την

εξοικεύωςη των φοιτητών με τα πειρϊματα Υυςικόσ από τισ περιοχϋσ τησ

Θερμοδυναμικόσ των Κυμϊτων και των Ρευςτών. Κύριοσ ςτόχοσ του εργαςτηρύου να

ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ και τισ φοιτότριεσ ςτην πειραματικό μελϋτη των

αντιςτούχων γνωςτικών περιοχών.

υντονιςτόσ εργαςτηρύου : Αθανϊςιοσ Καναπύτςασ, Καθηγητόσ



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 2  

Σο εκπαιδευτικό εργαςτόριο 2 καλύπτει την εργαςτηριακό

πειραματικό ϊςκηςη που αντιςτοιχεύ ςτα μαθόματα

«Εργαςτόριο Υυςικόσ III» και «Εργαςτόριο Υυςικόσ IV». Σο

μϊθημα «Εργαςτόριο Υυςικόσ III» αναφϋρεται ςτισ θεματικϋσ

περιοχϋσ τησ Ηλεκτροςτατικόσ, τησ Μαγνητοςτατικόσ και τησ

Οπτικόσ. Σο μϊθημα «Εργαςτόριο Υυςικόσ IV» αναφϋρεται ςε

ειςαγωγικϋσ θεματικϋσ περιοχϋσ τησ Κβαντικόσ, τησ Ατομικόσ

και τησ Πυρηνικόσ Υυςικόσ. Κύριοσ ςτόχοσ του εργαςτηρύου να

ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ και τισ φοιτότριεσ ςτην πειραματικό

μελϋτη των αντιςτούχων γνωςτικών περιοχών.

υντονιςτόσ εργαςτηρύου : Σςώνοσ Φρόςτοσ, Καθηγητόσ



Εργαςτόριο Τψηλών υχνοτότων, Μεταώλικών και Μη Γραμμικών Κυμϊτων 

Η ερευνητικό δραςτηριότητα του εργαςτηρύου εςτιϊζεται ςε βαςικό και εφαρμοςμϋνη ϋρευνα 

ςτα επιςτημονικϊ πεδύα Τψηλών υχνοτότων, Μεταώλικών και Μη Γραμμικών Κυμϊτων. 

Δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην ϋρευνα για ανϊπτυξη τεχνολογιών ςτα πεδύα τησ 

ραδιοαςτρονομύασ και των επικοινωνιών βαθϋωσ διαςτόματοσ (deep space communications) 

καθώσ το HERON LAB εύναι κύριοσ εταύροσ για την ανϊπτυξη και λειτουργύα του Ελληνικού 

Ραδιοτηλεςκοπύου THERMOpYlae. Παρϊλληλα το εργαςτόριο καλύπτει τισ διδακτικϋσ ανϊγκεσ 

ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επύπεδο ςτα αντικεύμενα δραςτηριότητασ του. Σο 

εργαςτόριο διϋπεται από τον εςωτερικό κανονιςμό που περιλαμβϊνεται ςτο ΥΕΚ 

B4439/3.12.2019 

Προςωπικό : 

Διευθυντόσ : Γεώργιοσ Βελντϋσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ  

Μϋλοσ : Διονύςιοσ Βαβουγυιόσ, Καθηγητόσ 

Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό :  Κωνςταντύνοσ αγιϊσ 

Επικοινωνύα: 

HERON LAB | Σμόμα Υυςικόσ | University of Thessaly 

3ο χλμ ΠΕΟ Λαμύασ-Αθηνών | 35100 Λαμύα 

Σηλ: +30 22310 60304  

E-mail : heronlab[at]uth[dot]gr |  

web: http://heronlab.phys.uth.gr 



Εργαςτόριο Ηλεκτρονικόσ & Υωτονικόσ (PhotonXLab) 

Η ερευνητικό δραςτηριότητα του εργαςτηρύου εςτιϊζεται ςτο επιςτημονικό πεδύο τησ 

Υωτονικόσ/Οπτοηλεκτρονικόσ και τησ φυςικόσ των λϋιζερ με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα υψύρυθμα 

παλμικϊ λϋιζερ και τισ εφαρμογϋσ τουσ. Παρϊλληλα το εργαςτόριο καλύπτει τισ διδακτικϋσ 

ανϊγκεσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επύπεδο ςτα αντικεύμενα δραςτηριότητασ του. Σο 

εργαςτόριο διϋπεται από τον εςωτερικό κανονιςμό που περιλαμβϊνεται ςτο ΥΕΚ 

B4199/19.11.2019 

Προςωπικό: 

Διευθυντόσ : Φρόςτοσ ύμοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ  

Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό : Αριςτεύδησ Νύκασ  

Επικοινωνύα: 

Εργαςτόριο Ηλεκτρονικόσ & Υωτονικόσ | Σμόμα Υυςικόσ | University of Thessaly 

3ο χλμ ΠΕΟ Λαμύασ-Αθηνών | 35100 Λαμύα 

Σηλ: +30 22310 60306 

E-mail : christos[dot]simos[at]uth[dot]gr  

web: http://ptotonxlab.phys.uth.gr   



Εργαςτόριο Υαςματοςκοπύασ και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Μετρόςεων Τλικών 

και Διατϊξεων.  

Σο αντικεύμενο ϋρευνασ του Εργαςτηρύου προςδιορύζεται ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα: 

ηλεκτρικόσ και διηλεκτρικόσ χαρακτηριςμόσ υλικών και διατϊξεων, ηλεκτρικϋσ – ηλεκτρονικϋσ 

μετρόςεισ και αιςθητόρεσ, εφαρμοςμϋνη Υυςικό, μελϋτη ςχϋςησ δομόσ – ιδιοτότων υλικών, 

τεχνικϋσ φαςματοςκοπύασ, μικροηλεκτρονικό, νανοηλεκτρονικό. Η δραςτηριότητα του 

Εργαςτηρύου ϋχει ςκοπό τον χαρακτηριςμό υλικών και διατϊξεων τα οπούα χρηςιμοποιούνται 

ευρύτατα ςτην επιςτόμη τησ ηλεκτρονικόσ και τη μελϋτη των ηλεκτρικών ιδιοτότων μιασ πολύ 

μεγϊλησ περιοχόσ υλικών ςε ότι αφορϊ ςτα ηλεκτρικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ. Παρϊλληλα το 

εργαςτόριο καλύπτει τισ διδακτικϋσ ανϊγκεσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επύπεδο ςτα 

αντικεύμενα δραςτηριότητασ του. 

 

Προςωπικό : 

Διευθυντόσ: Αθανϊςιοσ Καναπύτςασ, Καθηγητόσ 

Μϋλη : Φρόςτοσ Σςώνοσ, Καθηγητόσ 

Νικόλαοσ Πετρόπουλοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ 

Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό : Ιωϊννησ Λϊμποσ 

Επικοινωνύα: 

Εργαςτόριο Υαςματοςκοπύασ και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Μετρόςεων Τλικών και 

Διατϊξεων 

3ο χλμ ΠΕΟ Λαμύασ-Αθηνών | 35100 Λαμύα 

Σηλ: +30 22310 60278 

E-mail : kanapitsas [at] uth.gr   

web: http://materials.phys.uth.gr/  



Νζα εργαςτήρια του Τμήματοσ Φυςικήσ 2020-21 

Εργαςτήριο Φυςικήσ τησ Συμπυκνωμζνησ Ύλησ
τοχεφει ςτθν κάλυψθ των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν και τθν εκπαίδευςθ των

φοιτθτϊν/τριϊν του Φυςικοφ Σμιματοσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ςτισ γνωςτικζσ

περιοχζσ:

 Φυςικισ υμπυκνωμζνθσ φλθσ: τόςο ςε ςτερεά όςο και ρευςτά κακϊσ και ςε πολλαπλζσ χωρικζσ
κλίμακεσ: νανοκλίμακα, μεςοκλίμακα, μακροςκοπικι κλίμακα (Θεωρθτικϊν και Τπολογιςτικϊν
μεκόδων και τεχνικϊν ςε πολλαπλζσ & Μελζτθ και ανάλυςθ φυςικό-χθμικϊν ιδιοτιτων
ςυςτθμάτων ςυμπυκνωμζνθσ φλθσ, κεωρθτικι υπολογιςτικι και πειραματικι)

 Πολφπλοκων δυναμικϊν ςυςτθμάτων (μελζτθ & ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ και πρόβλεψθσ ιδιοτιτων
με αναλυτικζσ μεκόδουσ, μεκόδουσ προςομοίωςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων)

 χεδιαςμό νζων υλικϊν για εφαρμογζσ με χριςθ υπολογιςτικϊν μεκόδων ςε πολλαπλζσ κλίμακεσ
και κατάλλθλεσ πειραματικζσ τεχνικζσ διαδικαςίεσ



Εργαςτήριο Διδακτικήσ τησ Φυςικήσ ςτην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη

τοχεφει :

1. τθν κάλυψθ των διδακτικϊν αναγκϊν των φοιτθτϊν του Σμιματοσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό

επίπεδο & θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, για τθ ςτιριξθ τθσ πρακτικισ και εργαςτθριακισ άςκθςθσ

των φοιτθτϊν ςτθν Διδακτικι τθσ Φυςικισ

2. τθν διεξαγωγι ζρευνασ και θ εκπόνθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων με εςτίαςθ ςτθν διδακτικι τθσ

Φυςικισ και ζμφαςθ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.

3. τθν ςυνεργαςία και ανταλλαγι επιςτθμονικϊν γνϊςεων με άλλα Ακαδθμαϊκά ι Ερευνθτικά Ιδρφματα

τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, Ερευνθτικά Εργαςτιρια Δθμοςίων Φορζων, Οργανιςμοφσ, Ινςτιτοφτα,

Επιχειριςεισ, διμουσ, κοινότθτεσ και λοιποφσ κοινωνικοφσ και επιςτθμονικοφσ

4. τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Γενικισ και Σεχνικισ/Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και θ

ενθμζρωςθ του ευρζωσ κοινοφ ςχετικά με ηθτιματα που άπτονται των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και

ςτόχων του Εργαςτθρίου.



Διοίκηςη του Τμήματοσ / Μζλη τησ Συνζλευςησ του Τμήματοσ

1. Βαβουγυιόσ Διονφςιοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ

2. Καρακαςίδθσ Θεόδωροσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, Αναπληρωτήσ του Προζδρου ,

μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

3. Καναπίτςασ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ .

4. Κϊτςοσ Βαςίλειοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ, του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

5. Σςϊνοσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

6. Αβραμόπουλοσ Άγγελοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

7. Βελντζσ Γεϊργιοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

8. ίμοσ Χριςτοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

9. Πετρόπουλοσ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

10. οφόσ Φίλιπποσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ.

11. Κοντογεϊργοσ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν.

12. Σςιτςιπισ Παναγιϊτθσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν

13. αγιάσ Κωνςταντίνοσ, εκπρόςωποσ των ΕΣΕΠ, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ .

14. μάνθσ Θεοφάνθσ, εκπρόςωποσ των υποψθφίων διδακτόρων του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ

15. Βαρελογιάννθσ ωκράτθσ, εκπρόςωποσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ 

υνζλευςθσ

16. ερίφθσ ταμάτιοσ, εκπρόςωποσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Σμιματοσ Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν, μζλοσ τθσ υνζλευςθσ



Διδακτικό Προςωπικό

Μζλη ΔΕΠ

1. Βαβουγυιόσ Διονφςιοσ, Κακθγθτισ

2. Καρακαςίδθσ Θεόδωροσ, Κακθγθτισ

3. Καναπίτςασ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ

4. Κοντογεϊργοσ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ.

5. Κϊτςοσ Βαςίλειοσ, Κακθγθτισ.

6. Σςιτςιπισ Παναγιϊτθσ, Κακθγθτισ

7. Σςϊνοσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ

8. Αβραμόπουλοσ Άγγελοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.

9. Βελντζσ Γεϊργιοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.

10. ίμοσ Χριςτοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.

11. Πετρόπουλοσ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.

12. οφόσ Φίλιπποσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.

Μζλη ΔΕΠ υπό διοριςμό

1. Μπαχάσ Κωνςταντίνοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ



Μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών (ΠΛΗΣ)

1. Δαδαλιϊρησ Αντώνιοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
2. Ζυγούρησ Νικόλαοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
3. Κοζύρη Μαρύα, Επύκουρη Καθηγότρια

Διδϊςκοντεσ ΠΔ407/80

1. Ζούπασ Ανδρϋασ
2. Κεχρινιώτησ Αριςτεύδησ
3. Μεγαρύτησ Αθανϊςιοσ
4. Παραςκευοπούλου Υρύνη (ΠΛΗΣ)

Νϋοι επιςτόμονεσ κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ για Απόκτηςη ακαδημαώκόσ εμπειρύασ

1. Αγγϋλησ Δωρόθεοσ -Ευϊγγελοσ
2. Παππϊσ Νικόλαοσ
3. Πραςςϊ Βϊια
4. ταςινϊκησ Παναγιώτησ

Β. Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό

1. Λϊμποσ Ιωϊννησ
2. Νύκασ Αριςτεύδησ
3. αγιϊσ Κων/νοσ



ΣΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Σο Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών του Σμόματοσ Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ ςτοχεύει ωσ προσ τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα

που θα όθελε να χαρακτηρύζουν τουσ αποφούτουσ του :

 Να κατανοούν ουςιαςτικϊ και ςε βϊθοσ τα θεμελιώδη φαινόμενα και αρχϋσ τησ φυςικόσ ανεξϊρτητα από την κλύμακα μελϋτησ των φυςικών

ςυςτημϊτων

 Να χρηςιμοποιούν τα μαθηματικϊ εργαλεύα για την για την περιγραφό των φυςικών ςυςτημϊτων με τελικό ζητούμενο την κατανόηςη τησ

ςυμπεριφορϊσ τουσ

 Να εύναι ικανού να χρηςιμοποιούν αποτελεςματικϊ πειραματικϊ και υπολογιςτικϊ εργαλεύα ςτην μελϋτη, κατανόηςη και αξιοπούηςη των

αρχών και των φαινομϋνων τησ Υυςικόσ

 Να εφαρμόζουν τισ γνώςεισ, θεωρητικϋσ και πειραματικϋσ, και τισ δεξιότητεσ που απϋκτηςαν ςε πραγματικϊ ερευνητικϊ προβλόματα ςε

ποικύλα πεδύα τησ Υυςικόσ αλλϊ και ςε πεδύα που απαιτούν διεπιςτημονικό αντιμετώπιςη παρϊγοντασ νϋα γνώςη.

 Να εύναι ϊρτια εκπαιδευμϋνοι ώςτε να μπορούν να διδϊξουν Υυςικό ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη



Γενικότερα το πρόγραμμα ϋχει ωσ ςτόχο οι απόφοιτοι του να αναπτύξουν και μια ςειρϊ δεξιότητεσ που θεωρούνται

απαραύτητεσ για επιτυχό επαγγελματικό απαςχόληςη ςτον 21αιώνα όπωσ:

 Ικανότητεσ ανϊλυςησ δεδομϋνων και ανύχνευςησ των ςημαντικότερων παραμϋτρων του

 Ικανότητα διερεύνηςησ ποςοτικών ςχϋςεων μεταξύ των παραμϋτρων ενόσ προβλόματοσ

 Εξοικεύωςη ςτη χρόςη προχωρημϋνων μαθηματικών και υπολογιςτικών εργαλεύων

 Ικανότητα παρουςύαςησ των αποτελεςμϊτων ςε επιςτημονικό και γενικό κοινό

 Εξοικεύωςη ςτη χρόςη ΣΠΕ ςτην ϋρευνα και τη διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών

 Εξοικεύωςη με την ομαδικό επιςτημονικό εργαςύα και ςυνεργαςύα



Η φοίτηςη ςτο Σμήμα Υυςικήσ είναι τετραετήσ. Κάθε ακαδημαϊκό έτοσ χωρίζεται ςε δυο περιόδουσ (εξάμηνα). Σα 

μαθήματα που θα διδαχθεί ένασ/μία φοιτητήσ/τρια ανήκουν ςε κάποια από́ τισ ακόλουθεσ κατηγορίεσ:

 Τποχρεωτικϊ (Κορμού)

 Εργαςτόρια

 Τποχρεωτικϊ Κατεύθυνςησ

 Επιλογόσ Κατεύθυνςησ

 Εργαςτόρια Κατεύθυνςησ

 Βαςικόσ επιλογόσ και

 Ελεύθερησ Επιλογόσ

Προκειμένου να λάβει το Πτυχίο του/τησ ο/η φοιτητήσ/τρια οφείλει να ολοκληρώςει επιτυχώσ: 40 μαθόματα :

32 υποχρεωτικϊ κορμού (Τ)

 3 υποχρεωτικϊ κατεύθυνςησ (ΤΚ)  ϋνα από τα οπούα εύναι εργαςτόριο κατεύθυνςησ 

 3 επιλογόσ κατεύθυνςησ (ΕΚ)

 2 βαςικόσ επιλογόσ (BE)



Μαθόματα Τποχρεωτικϊ  
 

1ο Ετοσ  

1ο Εξϊμηνο  

11001 Γενικό Υυςικό Ι (Μηχανικό –Σαλαντώςεισ - Κύματα -Θερμοδυναμικό ) 

11002 Ανϊλυςη Ι 

11003 Γραμμικό Άλγεβρα Ι – Αναλυτικό Γεωμετρύα  

11004 Προγραμματιςμόσ Τπολογιςτών Ι ( C) 

11005 Εργαςτόριο Υυςικησ Ι  (Ανϊλυςη δεδομϋνων, Μηχανικό) 

 

2ο Εξϊμηνο  

21001 Γενικό Υυςικό ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητιςμόσ – Οπτικό  ) 

21002 Ανϊλυςη ΙΙ 

21003 Θεωρύα Πιθανοτότων  

21004 Προγραμματιςμόσ Τπολογιςτών ΙΙ (  

21005 Εργαςτόριο Υυςικόσ ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμικό, Ρευςτϊ) 

  

2ο Ετοσ 

3ο Εξϊμηνο 

31001 Θεωρητικό Μηχανικό Ι (περιλαμβϊνει και Σαλαντώςεισ, Κύματα) 

31002 Ηλεκτρομαγνητιςμό Ι(Ηλεκτριςμόσ-Μαγνητιςμόσ) 

31003 Ειςαγωγό ςτη ςύγχρονη φυςικό (κβαντικό δομό τησ ύλησ, ϊτομα, μόρια, 
πυρόνεσ) 

31004 Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ 

31005 Εργαςτόριο Υυςικόσ ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητιςμόσ Οπτικό) 

 

4ο Εξϊμηνο 

41001 Ειςαγωγό ςτη Θερμοδυναμικό και τη τατιςτικό Υυςικό 

41002 Ηλεκτρομαγνητιςμόσ ΙΙ (Εξιςώςεισ Maxwell, ενϋργεια ΗΜ πεδύου, απλϊ ΗΜ 
κύματα) 

41003 Ηλεκτρονικό Ι 

41004 Μιγαδικϋσ υναρτόςεισ 

41005 Εργαςτόριο Υυςικόσ ΙV ((Κβαντικϊ φαινόμενα, ατομικό πυρηνικό) 

 

3ο  Ετοσ 

5ο Εξϊμηνο 

51001 χετικιςτικό  Υυςικό  

51002 τατιςτικό Μηχανικό Ι 

3ο  Ετοσ 

5ο Εξϊμηνο 

51001 χετικιςτικό  Υυςικό  

51002 τατιςτικό Μηχανικό Ι 

51003 Αςτροφυςικό Ι 

51004 Κβαντομηχανικό Ι 

51005 Εργαςτόριο Υυςικόσ V (Ηλεκτρονικό) 

 

6ο Εξϊμηνο 

61001 Κβαντικό Μηχανικό ΙΙ 

61002 Υυςικό Πλϊςματοσ Ι 

61003 Πυρηνικό Υυςικό Ι 

61004 Υυςικό τοιχειωδών ωματιδύων Ι 

61005 Υυςικό τησ υμπυκνωμϋνησ Ύλησ Ι 

 

4ο Ετοσ 

7ο Εξϊμηνο 

71001 Αριθμητικό Ανϊλυςη 
 

 ΤΚ Εργαςτόριο Κατεύθυνςησ 

 ΤΚ 

 ΕΚ 

 ΒΕ 

 

8ο Εξϊμηνο 

81001 Μηχανικό Ρευςτών 
 

 ΤΚ 

 ΕΚ 

 ΕΚ 

 ΒΕ 

 



Κατευθύνςεισ  
Θεωρητικό Υυςικό Αςτροφυςικό  
Τποχρεωτικϊ κατεύθυνςησ  

71101 Αςτροφυςικό ΙΙ 7ο εξ 

71102 Εργαςτόριο Κατεύθυνςησ Θεωρητικό Υυςικό 

Αςτροφυςικόσ                           

7ο εξ 

81103 Κβαντικό Μηχανικό ΙΙΙ 8ο εξ  

 

Επιλογϋσ Κατεύθυνςησ  

72101 τατιςτικό Μηχανικό ΙΙ  7ο εξ 

72102 Δυναμικϊ υςτόματα  7ο εξ 

82103 Ανϊλυςη Φρονοςειρών & Δεδομϋνων   8ο εξ 

82104 Αςτροφυςικό ΙΙΙ  8ο εξ 

82105 Ουρϊνια Μηχανικό 8ο εξ 

72106 Κοςμολογύα 7ο εξ 

82107 Γενικό Θεωρύα χετικότητασ  8ο εξ 

 

Πυρηνικό Υυςικό , Υυςικό τοιχειωδών ωματιδύων & Υυςικό Πλϊςματοσ  
Τποχρεωτικϊ Κατεύθυνςησ  

71201 Εργαςτόριο Κατεύθυνςησ Πυρηνικό Υυςικό , Υυςικό 

τοιχειωδών ωματιδύων & Υυςικό Πλϊςματοσ 

7ο εξ 

71202 Πυρηνικό Υυςικό ΙΙ    7ο εξ 

81203 Υυςικό τοιχειωδών ωματιδύων ΙΙ   8ο εξ  

 
 

Επιλογϋσ Κατεύθυνςησ  

82201 Θεωρητικό Πυρηνικό Υυςικό  8ο εξ 

82202 Θεωρητικό Υυςικό τοιχειωδών ωματιδύων  8ο εξ 

83203 Μαγνητο-υδροδυναμικό 8ο εξ 

72204 Υυςικό & Σεχνολογύα Επιταχυντών  7ο εξ 

72205 Αλληλεπύδραςη Ακτινοβολιών και Ύλησ 7ο εξ 

72206 Υυςικό και Σεχνολογύα Ανιχνευτών Ακτινοβολύασ 7ο εξ 

82207 Υυςικό & Σεχνολογύα Πυρηνικών Αντιδραςτόρων 8ο εξ 

82208 Ραδιενϋργεια Περιβϊλλοντοσ, Δοςιμετρύα και 

Ακτινοπροςταςύα   

8ο εξ 

82209 Ατομικό & Μοριακό Υυςικό  8ο εξ 

72209 Υυςικό Πλϊςματοσ II  7ο εξ 

82210 χετικιςτικό Κβαντικό Θεωρύα 8ο εξ 

72106 Κοςμολογύα  7ο εξ 

 



Υυςικό τησ υμπυκνωμϋνησ Ύλησ  
Τποχρεωτικϊ Κατεύθυνςησ  

71301 Εργαςτόριο Δομόσ τησ Ύλησ 7ο εξ 

71302 Επιςτόμη των Τλικών     7ο εξ 

81303 Υυςικό τησ υμπυκνωμϋνησ Ύλησ ΙΙ 8ο εξ  

 
Επιλογϋσ Κατεύθυνςησ  

72101 τατιςτικό Μηχανικό ΙΙ 7ο εξ 

72302 Υυςικό Μετϊλλων  7ο εξ 

82303 Υυςικό Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών διατϊξεων 8ο εξ 

82304 Υυςικό Νανο-υλικών   8ο εξ 

82305 Επιςτόμη λεπτών υμενύων και νανοδομών 8ο εξ 

82306 ύνθετα και πολυμερικϊ υλικϊ 8ο εξ 

72307 Βιουλικϊ 7ο εξ 

72308 Μαγνητικϊ υλικϊ   7ο εξ 

72309 Τπεραγώγιμα Τλικϊ    7ο εξ 

72310 Υυςικοχημεύα Ι 7ο εξ 

82311 Τπολογιςτικϋσ μϋθοδοι ςτην Επιςτόμη των Τλικών 8ο εξ 

72312 Αλληλεπύδραςη ακτινοβολιών και ύλησ 7ο εξ 

82209 Ατομικό και Μοριακό Υυςικό  8ο εξ 

 

Εφαρμοςμϋνη Υυςικό  -  Ηλεκτρονικό  
Τποχρεωτικϊ Κατεύθυνςησ  

 

71401 Εργαςτόριο Μετρόςεων και Αυτοματιςμών με ΗΤ 7ο Εξ 

81402 Ηλεκτρονικό ΙΙ  7ο εξ 

81303 Υυςικό των Laser Ι   8ο εξ  

 

1. Επιλογϋσ Κατεύθυνςησ  

82401 Υυςικό των Laser ΙΙ  8ο εξ 

72402 Οπτο-ηλεκτρονικό 7ο εξ 

82403 Υυςικό Μικροκυμϊτων  & TeraHertz  8ο εξ 

72404 Εφαρμογϋσ Aναλογικών Ηλεκτρονικών 7ο εξ 

82405 Εφαρμογϋσ Χηφιακών Ηλεκτρονικών 8ο εξ 

82406 Θεωρύα ςημϊτων και κυκλωμϊτων   8ο εξ 

72407 Ειςαγωγό ςτισ Σηλεπικοινωνύεσ 7ο εξ 

72408 Ιατρικό Υυςικό 7ο εξ 

72409 Υυςικό τησ Ατμόςφαιρασ  7ο εξ 

82410 υςτόματα Αυτομϊτου Ελϋγχου 8ο εξ 

 



Βαςικϋσ Επιλογϋσ  
 

72501 Μϋθοδοι Μαθηματικόσ Υυςικόσ Ι (Θεωρύα Sturm-Liouville, 

 υναρτόςεισ Green,  Θεωρύα Ομϊδων, Θεωρύα Σελεςτών) 

7ο εξ 

82502 Μϋθοδοι Μαθηματικόσ Υυςικόσ ΙΙ (Σανυςτικόσ Λογιςμόσ, 

 Διαφορύςιμεσ Πολλαπλότητεσ) 

8ο εξ 

72503 Μϋθοδοι Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών Ι (Θεωρύα Διαταραχών,   

Λογιςμόσ Μεταβολών) 

7ο εξ 

82504 Μϋθοδοι Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών ΙΙ Ολοκληρωτικού 

 Μεταςχηματιςμού, Ολοκληρωτικϋσ Εξιςώςεισ)  

8ο εξ 

72505 Ανϊλυςη Κυκλωμϊτων  7ο εξ 

82506 υςτόματα Ιατρικόσ Απεικόνιςησ 8ο εξ 

72507 Βιοφυςικό  7ο εξ  

72508 Γεωφυςικό  7ο εξ 

72509 Μετεωρολογύα   7ο εξ 

82510 Κλιματολογύα  8ο εξ 

82511 ειςμολογύα  8ο εξ 

82512 Περιβαλλοντικό Υυςικό 8ο εξ  

73513 Ηπιεσ Μορφϋσ Ενϋργειασ  7ο εξ 

82514 Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη των Δεδομϋνων και την Μηχανικό 

Μϊθηςη   

8ο εξ 

72514 Ειςαγωγό ςτουσ Κβαντικούσ Τπολογιςτϋσ  7ο εξ 

82515 Κβαντικό Οπτικό 8ο εξ 

82516 Κβαντικού υπολογιςμού και πληροφορύα  8ο εξ 

72517 Σεχνητϊ Νευρωνικϊ Δύκτυα 7ο εξ 

72518 Ξϋνη Γλώςςα και Ακαδημαώκών κοπών       Ι  7ο εξ 

82519 Ξϋνη Γλώςςα και Ακαδημαώκών κοπών     ΙΙ  8ο εξ  

 

Ελεύθερεσ Επιλογϋσ  
 

02601 Ανόργανη Φημεύα & Εργαςτόριο   Φειμ εξ 

02602 Οργανικό Φημεύα & Εργαςτόριο Εαρ. εξ 

02603 Γεωλογύα &Εργαςτόριο  Φειμ εξ 

02604 Βιολογύα & Εργαςτόριο Εαρ. εξ 

02605 Ιςτορύα και Υιλοςοφύα των Υυςικών Επιςτημών Φειμ εξ 

02606 Διδακτικό τησ Υυςικόσ  Φειμ εξ 

02607 Διδακτικό τησ Φημεύασ Εαρ. εξ 

02608 Διδακτικό τησ Βιολογύασ   Φειμ εξ 

02609 Διδακτικό τησ Γεωλογύασ Εαρ. εξ 

02610 ΣΠΕ ςτην Διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ Εαρ. εξ 

02611 Μεθοδολογύα Έρευνασ  Εαρ. εξ 

02612 Πρακτικό Άςκηςη ςε ςχολικό Μονϊδα (Γυμνϊςιο – Λύκειο)  Φειμ/ εαρ. Εξ  

 



ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η εκπόνηςη μύασ πτυχιακόσ εργαςύασ κρύνεται ιδιαύτερα ςημαντικό γιατύ αποτελεύ μύα δραςτηριότητα μϋςα από την

οπούα οι φοιτητϋσ/τριεσ ϋχουν τη δυνατότητα να αποκτόςουν ποικύλεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ.

Ειδικότερα, η πτυχιακό εργαςύα εύτε αποτελεύ μύα κριτικό ςυζότηςη των απόψεων τησ βιβλιογραφύασ εύτε μύα

πειραματικό διερεύνηςη ενόσ θϋματοσ, βοηθϊει τουσ φοιτητϋσ/τριεσ να μϊθουν πωσ να αναζητούν βιβλιογραφικϋσ

πηγϋσ, να μελετούν με κριτικό τρόπο, να ςχεδιϊζουν και να εκπονούν μύα ερευνητικό μελϋτη, να τη ςυγγρϊφουν και

να την παρουςιϊζουν ςε εξειδικευμϋνο και ευρύ κοινό .

Επύςησ, η πτυχιακό εργαςύα κρύνεται ιδιαύτερα ςημαντικό για τη μελλοντικό πορεύα των φοιτητών/τριών, επειδό

προςφϋρει πολύτιμα εφόδια για τη ςυνϋχεια των ςπουδών τουσ καθώσ και για την επαγγελματικό τουσ εξϋλιξη και

την ικανότητϊ τουσ να ανταποκρύνονται ςτο ρόλο του εκπαιδευτικού.



ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Η Πρακτικό Άςκηςη παρϋχει τη δυνατότητα ςε φοιτητϋσ και φοιτότριεσ του Σμόματοσ Υυςικόσ τησ χολόσ 
Θετικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ να αςκηθούν αμειβόμενοι ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ 
εργαςύασ, ςε δημόςιουσ και ιδιωτικούσ φορεύσ ςυναφεύσ με το αντικεύμενο τησ Υυςικόσ. 

Η πρακτικό ϊςκηςη χρηματοδοτεύται μϋςω τησ πρϊξησ “Πρακτικό Άςκηςη Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ” ςτα 
πλαύςια του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ “Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη, και Διϊ Βύου 
Μϊθηςη”. 

Η πρακτικό ϊςκηςη γύνεται ςτο τϋταρτο ϋτοσ ςπουδών, εύναι προαιρετικό, διαρκεύ 3 μόνεσ πλόρουσ 
απαςχόληςησ. Γρϊφεται ςτο ςυμπλόρωμα διπλώματοσ 



ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ KAI ΣΡΟΠΟ ΑΚΗΗ ΣΟΤ

Οι φοιτητϋσ και φοιτότριεσ που χρειϊζονται πληροφορύεσ και βοόθεια για την καλύτερη οργϊνωςη των 
ςπουδών τουσ μπορούν να απευθύνονται ςτον/ςτη ύμβουλο πουδών τουσ. 

Ο/Η ύμβουλοσ πουδών, που μπορεύ να υποςτηρύξει και να καθοδηγόςει τουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ ανϊλογα 
με τη βοόθεια που θα ζητόςουν, εύναι διδϊςκων ό διδϊςκουςα του Σμόματόσ τουσ. 
το πρώτο ϋτοσ ςπουδών ορύζεται από το Σμόμα ο διδϊςκων ό η διδϊςκουςα που θα ϋχει ρόλο υμβούλου 
πουδών για τουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ κατϊ την εγγραφό τουσ. 

τα μεγαλύτερα ϋτη οι ύμβουλοι πουδών μπορούν να οριςτούν εύτε από την υνϋλευςη του Σμόματοσ εύτε 
να επιλεγούν από τουσ φοιτητϋσ και τισ φοιτότριεσ. 



ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Η Γραμματεύα του Σμόματοσ εύναι αρμόδια για τη γραμματειακό υποςτόριξη του Προϋδρου του 

τμόματοσ. τισ αρμοδιότητεσ τησ Γραμματεύασ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων: 

 

• Η διεκπεραύωςη τησ εγγραφόσ των φοιτητών ςε κϊθε ακαδημαώκό εξϊμηνο. 

• Η ϋκδοςη, μετϊ από αύτηςη, πιςτοποιητικών εγγραφόσ ςτο Σμόμα, αναλυτικόσ βαθμολογύασ 

και πϊςησ φύςεωσ βεβαιώςεων των ενδιαφερομϋνων φοιτητών. 

• Η ϋκδοςη τησ βαθμολογύασ των φοιτητών. 

• Η τόρηςη μητρώων φοιτητών. 

• Η ςυγκϋντρωςη, επεξεργαςύα, διϊθεςη ςτατιςτικών δεδομϋνων των ςπουδών. 

• Η ϋκδοςη και απονομό πτυχύων. 

 



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών

Αποςτολό των Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών πουδών

(ΠΜ) εύναι η δημιουργύα επιςτημόνων οι οπούοι να εύναι

ικανού να υλοποιόςουν υψηλόσ ποιότητασ επιςτημονικόσ

ϋρευνασ ςυμβϊλλοντασ ςυμβϊλλουν ςτην πρόοδο τησ

επιςτόμησ, τησ ϋρευνασ και των εφαρμογών.

Σελικό επιςτϋγαςμα τησ όλησ προςπϊθειασ αποτελεύ η

απόκτηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ. υγχρόνωσ, τα

Προγρϊμματα Διδακτορικών πουδών αποτελούν για το Σμόμα

Υυςικόσ αλλϊ και το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ γενικότερα,

πηγό ακαδημαώκού κύρουσ και διεθνούσ διϊκριςησ και

ςυμβϊλλουν ςτην αναβϊθμιςη τησ ερευνητικόσ παραγωγόσ, με

ϋμφαςη ςτην παραγωγό επιςτημονικών εργαςιών που

εκπονούνται ςτο πλαύςιό τουσ.



τόχοσ του Σμόματοσ Υυςικόσ εύναι η ςυνολικό διαδικαςύα να μην μϋνει μόνον ςτην εκπόνηςη τησ

Διδακτορικόσ Διατριβόσ, αλλϊ να οδηγεύ παρϊλληλα ςτην προετοιμαςύα των Τποψόφιων Διδακτόρων

(ΤΔ) ούτωσ ώςτε να γύνουν ικανού να ςτελεχώςουν το ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό τησ

Ελλϊδασ και του εξωτερικού ακολουθώντασ μια επιτυχημϋνη ανεξϊρτητη επαγγελματικό ςταδιοδρομύα

ςτον ακαδημαώκό χώρο.

Η ςτόχευςη αυτό απαιτεύ , ςτα πλαύςια τησ διαδικαςύασ για την εκπόνηςη τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ και

την απόκτηςη του Διδακτορικού Διπλώματοσ, οι ΤΔ να αποκτόςουν εμπειρύεσ από ϋνα ευρύ φϊςμα

λειτουργιών που ςυνεπϊγεται η ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ερευνητικόσ και

τησ διδακτικόσ δραςτηριότητασ.



Εκπόνηςη μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ

Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ παρϋχει ςε επιςτόμονεσ

κατόχουσ διδακτορικού τύτλου τη δυνατότητα διεξαγωγόσ

μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ ςε τομεύσ που εμπύπτουν ςτα

ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα και ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα

των Σμημϊτων του, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα

και τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.



Βαςικού ςτόχοι τησ διεξαγωγόσ μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ ςτο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ εύναι:

• Η επϋκταςη των αποτελεςμϊτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών ςε νϋεσ

επιςτημονικϋσ κατευθύνςεισ και ερευνητικϊ πεδύα που ενδιαφϋρουν το Ίδρυμα.

• Η προςϋλκυςη και υποςτόριξη ικανών επιςτημόνων, προκειμϋνου να ςυμβϊλλουν ςτην πρόοδο

τησ επιςτόμησ, τησ ϋρευνασ και των εφαρμογών τησ.

• Η ανϊπτυξη ϋρευνασ αιχμόσ ςε νϋουσ τομεύσ που ςυνδυϊζονται με την προηγούμενη ερευνητικό

δραςτηριότητα των ερευνητών/τριων.

• Η ςυμβολό ςτην προςϋγγιςη ειδικών ερευνητικών θεμϊτων που απαςχολούν το Ίδρυμα και την

κοινωνύα.

• Η ενύςχυςη του ακαδημαώκού κύρουσ και του ερευνητικού ϋργου του Πανεπιςτόμιου 



Επαγγελματικι Απαςχόλθςθ των Αποφοίτων του Σμιματοσ Φυςικισ 



Ενδεικτικά ςτον Δθμόςιο και Ιδιωτικό Σομζα, οι απόφοιτοι του Φυςικοφ Σμιματοσ μποροφν να απαςχολοφνται ωσ :

• Ακτινοφυςικοί – Ραδιοφυςικοί

• Φυςικοί Ιατρικισ – Τγειοφυςικισ

• Πυρθνικοί Φυςικοί

• Φυςικοί Τψθλϊν Ενεργειϊν

• Θεωρθτικοί Φυςικοί

• Φυςικοί Μετεωρολόγοι

• Φυςικοί Περιβάλλοντοσ

• Φυςικοί Ενζργειασ

• Φυςικοί Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ

• Ηλεκτρονικοί Φυςικοί

• Φυςικοί Σθλεπικοινωνιϊν

• Φυςικοί Αυτοματιςμϊν και υςτθμάτων Ελζγχου

• Φυςικοί Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τλικϊν

• Αςτροφυςικοί

• Γεωφυςικοί

• Βιοφυςικοί

• Μοριακοί και Ατομικοί Φυςικοί



(α) με Θεωρθτικζσ Μελζτεσ και Πρακτικζσ Εφαρμογζσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ Θεωρθτικισ, 
Πειραματικισ και Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ ενδεικτικά:  
 

 Μθχανικι και Ιδιότθτεσ τθσ Υλθσ,  
 Φυςικι υμπυκνωμζνθσ Υλθσ,  
 Φυςικι και Μθχανικι Τλικϊν,  
 Κυματικι,  
 Ακουςτικι,  
 Ηλεκτριςμόσ,  
 Μαγνθτιςμόσ,  
 Ηλεκτρονικι Φυςικι,  
 Οπτικι,  
 Οπτικοθλεκτρονικι,  
 Μικρο- και Νανο-θλεκτρονικι, 
 Ατομικι και Μοριακι Φυςικι,  
 Πυρθνικι Φυςικι,  
 Φυςικι Τψθλϊν Ενεργειϊν,  
 Βιοφυςικι,  
 Ραδιενζργεια  
 Αςτροφυςικι και Διαςτθμικι Φυςικι,  
 Εκπομπι και Λιψθ Ηλεκτρομαγνθτικϊν Κυμάτων, κακϊσ και  

Φυςικι και τεχνολογία των ςθμάτων, των ςυςτθμάτων και τθσ πλθροφορίασ, 



• Τπολογιςτικι Φυςικι

• Εφαρμογζσ τθσ Φυςικισ τερεάσ Κατάςταςθσ

• Φυςικι Απεικόνιςθσ

• Ακτινοδιαγνωςτικι και Πυρθνικι Ιατρικι

• Παραγωγι, Διαχείριςθ ι / και εξοικονόμθςθ ενζργειασ

• Εφαρμογζσ Ακουςτικισ

• Εφαρμογζσ Μικρο- και Νανοτεχνολογίασ

• Ηλεκτρονικι, Μικροθλεκτρονικι και Νανοθλεκτρονικι

• Εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ των θμάτων, των υςτθμάτων και τθσ Πλθροφορίασ

• Εφαρμογζσ Πολυμζςων

• Μικροκφματα και Μικροκυματικζσ Διατάξεισ

• Φυςικι τθσ Ατμόςφαιρασ

• Ωκεανογραφία

• Κλίμα και Κλιματικζσ μεταβολζσ

• Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και προςταςία περιβάλλοντοσ

• Μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ

• Ιςτορία και Φιλοςοφία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν



(β) με τθ μελζτθ και ανάπτυξθ επιταχυντικϊν ςυςτθμάτων φορτιςμζνων ςωματιδίων και 
ανιχνευτικϊν ςυςτθμάτων ιονιηουςϊν ακτινοβολιϊν για ερευνθτικι χριςθ και εφαρμογζσ τθσ 
Πυρθνικισ Φυςικισ και τθσ ραδιενζργειασ ςτθ βιομθχανία, το περιβάλλον, τθ γεωργία και τθν 
ιατρικι, 

 
(γ) με τθν ανάπτυξθ και χριςθ λογιςμικοφ για τθν ανάλυςθ, μελζτθ και επίλυςθ προβλθμάτων 
ςε τομείσ τθσ Θεωρθτικισ, Πειραματικισ και Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ, 

 
(δ) με τθ μελζτθ, υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ και τυποποίθςθ θλεκτρονικϊν, μικροκυματικϊν, 
οπτικϊν, οπτικοθλεκτρικϊν, φωτονικϊν διατάξεων και διατάξεων λζιηερ, ςε ςυναφείσ 
εφαρμογζσ ςτθ βιομθχανία, τισ τθλεπικοινωνίεσ, τθ βιοϊατρικι, το περιβάλλον και το διάςτθμα, 
 
(ε) με τθ μελζτθ τθσ δομισ και των φυςικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων ενόσ ευρζωσ φάςματοσ 
υλικϊν, επιςτθμονικοφ και τεχνολογικοφ ενδιαφζροντοσ 
 
(ςτ) με τθ μελζτθ και ανάλυςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ ςτερεά, ρευςτά, αζρια και πλάςμα, 
 
(η) ωσ ςφμβουλοσ και αναλυτισ ςε μονάδεσ Ακτινοδιαγνωςτικισ, Ακτινοκεραπείασ και Πυρθνικισ 
Ιατρικισ, 



Σζλοσ ο απόφοιτοσ του Φυςικοφ Σμιματοσ μπορεί να εργαςτεί ωσ ειδικόσ επιςτιμονασ, ςφμβουλοσ θ

εμπειρογνϊμων ςτθ μελζτθ προβλθμάτων και εφαρμογϊν:

 Τπολογιςτικισ και Θεωρθτικισ Φυςικισ και Μθχανικισ,

 Πυρθνικισ Φυςικισ,

 τοιχειωδϊν ωματιδίων,

 Φυςικϊν και Μθχανικϊν Ιδιοτιτων των Τλικϊν,

 Ηλεκτρονικισ,

 Μικρο- και Νανοθλεκτρονικισ,

 Οπτικοθλεκτρονικισ και Λζιηερ,

 Ιονιηουςϊν και Μθ Ιονιηουςϊν Ακτινοβολιϊν,

 Μικροκυματικϊν Διατάξεων και Εφαρμογϊν,

 Ενςφρματων και Αςφρματων Σθλεπικοινωνιϊν και Σθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και εφαρμογϊν,

 Διαςτθμικισ Φυςικισ και Σεχνολογίασ,

 Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ και Ωκεανϊν,

 Φυςικισ Περιβάλλοντοσ και Φυςικισ του Κλίματοσ, και

 Φυςικισ τθσ Ατμοςφαιρικισ και Τδατικισ Ρφπανςθσ.



ασ Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 


