Στολή Θεηικών Επιζηημών – Απόθοιηοι Τμήμαηος Φσζικής
Το Τμόμα Φυςικόσ
δραςτηριοποιεύται εκπαιδευτικϊ
και ερευνητικϊ ςε όλα τα πεδύα
τησ Φυςικόσ (Θεωρητικό,
Πειραματικό και Εφαρμοςμϋνη).
Στόχοσ του Τμόματοσ εύναι να
εξοπλύςει τουσ φοιτητϋσ του με
βαςικϋσ και ςτϋρεεσ γνώςεισ τησ
Φυςικόσ και των υπολογιςτικών
τησ εργαλεύων και να τουσ
διδϊξει τη μεθοδολογύα τησ
Φυςικόσ ςτην επύλυςη παλαιών
και νϋων προβλημϊτων.
Επιπλϋον, με βϊςη το γεγονόσ
τησ γνωςιολογικόσ ςυνϊφειασ
τησ Φυςικόσ με ϊλλεσ επιςτόμεσ
και κυρύωσ με την Τεχνολογύα, το
Τμόμα Φυςικόσ προςφϋρει
ςτουσ φοιτητϋσ του ευρύτερεσ
δυνατότητεσ πρόςβαςησ ςε
ςύγχρονουσ τεχνολογικούσ
τομεύσ αιχμόσ, όπωσ οι Σύγχρονεσ
Ηλεκτρονικϋσ Τεχνολογύεσ, οι
Επικοινωνύεσ, τα νϋα Υλικϊ και η
Μετεωρολογύα και Κλιματολογύα.

Δομό του Τμόματοσ - Τομεύσ
Το Τμόμα Φυςικόσ, με βϊςη
ευρύτερεσ θεματικϋσ ενότητεσ
γνωςτικών αντικειμϋνων,
απαρτύζεται από τϋςςερισ Τομεύσ.
Με βϊςη τα γνωςτικϊ
αντικεύμενα ςε κϊθε Τομϋα
λειτουργούν Ερευνητικϊ
Εργαςτόρια. Οι Τομεύσ και τα
αντύςτοιχα Ερευνητικϊ
Εργαςτόρια του Τμόματοσ εύναι:
1. Τομϋασ Αςτρογεωφυςικόσ
Στον Τομϋα λειτουργούν δύο
Ερευνητικϊ Εργαςτόρια:
•Εργαςτόριο Αςτρονομύασ.
•Εργαςτόριο Μετεωρολογύασ και
Κλιματολογύασ.
2. Τομϋασ Θεωρητικόσ Φυςικόσ
Στον Τομϋα υπϊρχουν δύο
Ερευνητικϊ Εργαςτόρια:
•Α' Εργαςτόριο Θεωρητικόσ
Φυςικόσ.
•Β' Εργαςτόριο Θεωρητικόσ
Φυςικόσ.

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

3. Τομϋασ Ατομικόσ και Μοριακόσ
Φυςικόσ, Πυρηνικόσ Φυςικόσ και
Φυςικόσ Υψηλών Ενεργειών
Στον Τομϋα λειτουργούν τρύα
Ερευνητικϊ Εργαςτόρια:
•Εργαςτόριο Ατομικόσ και
Μοριακόσ Φυςικόσ.
•Εργαςτόριο Πυρηνικόσ Φυςικόσ.
•Εργαςτόριο Φυςικόσ Υψηλών
Ενεργειών και Εφαρμογών.
4. Τομϋασ Φυςικόσ Στερεϊσ
Κατϊςταςησ και Φυςικόσ Υλικών
και Επιφανειών
Στον Τομϋα λειτουργούν τϋςςερα
Ερευνητικϊ Εργαςτόρια:
•Εργαςτόριο Φαςματοςκοπύασ
Moessbauer και Φυςικόσ Υλικών.
•Εργαςτόριο Φυςικόσ Επιφανειών.
•Εργαςτόριο Ηλεκτρονικόσ,
Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών.
•Εργαςτόριο Φυςικόσ
Συμπυκνωμϋνησ Ύλησ και
Επιςτόμησ Υλικών.

Η Φσζική είναι η επιζηήμη ποσ αζτολείηαι με ηη μελέηη ηης ύλης, ηης κίνηζής ηης μέζα ζηο τώρο και ζηο τρόνο, μαζί με ηις
ζτεηικές ποζόηηηες, όπως η ενέργεια και η δύναμη. Σύμθωνα με έναν εσρύηερο οριζμό, η Φσζική είναι η γενική ανάλσζη
ηης θύζης, ποσ ζσνδέεηαι με ηη προζπάθεια για καηανόηζη ηης ζσμπεριθοράς ηοσ ζύμπανηος. (Wikipedia)

Σύμφωνα με διεθνεύσ ιςτοςελύδεσ
και διεθνό βιβλιογραφύα ςχετικϊ
επαγγϋλματα με το επϊγγελμα του
Φυςικού περιγρϊφονται ωσ:
• Geophysicist/field seismologist
• Higher education lecturer

• Medical physicist
• Radiation protection practitioner
• Research scientist (physical
sciences)

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία

• Scientific laboratory technician
• Secondary school teacher

• Meteorologist
• Operational researcher
• Patent attorney
• Product/process development
scientist
• Systems developer

• Technical author

Η επιςτόμη τησ Φυςικόσ
παρϋχει ϋνα πολύ μεγϊλο εύροσ
γνώςεων
και
μπορεύ
να
εφαρμοςτεύ ςε πολυϊριθμα και
ποικύλα επαγγϋλματα, όπωσ από
την πρόβλεψη των κλιματικών
αλλαγών
μϋχρι
και
τη
δημιουργύα
ηλεκτρονικών
παιχνιδιών. Η εξειδικευμϋνη
κατϊρτιςη
μϋςω
μεταπτυχιακών
ςπουδών
θεωρεύται
απαραύτητη
ςε
οριςμϋνουσ
εργαςιακούσ
κλϊδουσ.
Συγκεκριμϋνα,
οι
απόφοιτοι
του
Τμόματοσ
Φυςικόσ
μπορούν
να
εργαςτούν:
•
Ωσ
επιςτημονικό
και
ερευνητικό
προςωπικό
δημοςύων
και
ιδιωτικών
οργανιςμών και επιχειρόςεων
και ειδικότερα ςε ςύγχρονουσ
τεχνολογικούσ τομεύσ αιχμόσ,
όπωσ:
- οι Σύγχρονεσ Ηλεκτρονικϋσ
Τεχνολογύεσ και Επικοινωνύεσ,
- η Φωτονικό,
- τα νϋα υλικϊ,
- οι Τηλεπικοινωνύεσ,
- οι όπιεσ μορφϋσ ενϋργειασ,
- το Περιβϊλλον,
- η Ιατρικό τεχνολογύα,
- η Μετεωρολογύα

•
Ωσ
καθηγητϋσ
ςτην
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη,
ενταςςόμενοι ςτον κλϊδο Π.Ε.
04 Φυςικών
• Ωσ ερευνητϋσ ςε Πανεπιςτόμια
ό Ερευνητικϊ Ιδρύματα.
• Ωσ δημόςιο υπϊλληλοι για
οποιαδόποτε θϋςη Δημόςιου
Τομϋα,
ενταςςόμενοι
ςτην
κατηγορύα Π.Ε. Περιβϊλλοντοσ
(ςύμφωνα με το Π.Δ. 347/2003
Φ.Ε.Κ. 315/Α/31.12.2003)
• Ωσ Ακτινοφυςικού ΙατρικόσΦυςικού Νοςοκομεύου (Φ.Ε.Κ.
532/23.3.2009),
κατόπιν
απόκτηςησ ςχετικόσ ϊδειασ
αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ.

Χρήζιμες Πληροθορίες

Πρόςθετεσ πηγϋσ

Η ςυμμετοχό ςε επαγγελματικϋσ ενώςεισ και ςε επιςτημονικϊ
ςυνϋδρια, η ςυνδρομό ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ, η πρακτικό ϊςκηςη
ςε φορεύσ και οργανιςμούσ, επιχειρόςεισ, προςφϋρουν πολύτιμη
βοόθεια και ςυμβϊλλουν ςτην επιςτημονικό και επαγγελματικό
κατϊρτιςη ενόσ φοιτητό και αποφούτου, για τον αποτελεςματικότερο
ςχεδιαςμό τησ ςταδιοδρομύασ του. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε τα:
Επιςτημονικϊ περιοδικϊ:
http://www.physicsnews.gr/
Physics World, http://physicsworld.com/
American Journal of Physics, http://ajp.dickinson.edu/
Physics Education, http://iopscience.iop.org/0031-9120
Physical Review Special Topics - Physics Education Research,
http://prst-per.aps.org/
Ερευνητικϊ κϋντρα:
Εθνικού Κϋντρου Έρευνασ Φυςικών Επιςτημών «Δημόκριτοσ»
ΕΚΕΦΕ http://www.demokritos.gr/default.aspx?lang=gr
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινςτιτούτο Θεωρητικόσ και Φυςικόσ
Χημεύασ, http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/index-gr.html
Κϋντρο Ερεύνησ Φυςικόσ τησ Ατμοςφαύρασ και Κλιματολογύασ
Ακαδημύα Αθηνών,
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=147&nt=109
&lang=1
Κϋντρο Θεωρητικόσ Φυςικόσ Κρότησ,
http://hep.physics.uoc.gr/
CERN Ευρωπαώκό Εργαςτόριο Σωματιδιακόσ Φυςικόσ,
http://home.web.cern.ch/, ttp://cern.gr/
Επαγγελματικϋσ Ενώςεισ:

Ένωςη Ελλόνων Φυςικών http://www.eef.gr/eef.html
Ένωςη Φυςικών Ιατρικόσ Ελλϊδοσ http://www.efie.gr/
Conference Sites:
The SPIRES Conference Site, Y. S. Kim's Robot, Physics Web.

"I reckon that physicists can do pretty much anything. Our training
can be applied to almost any activity, and it allows us to see things
in ways that might not be obvious to others"
Simon Singh, science writer

Video: Motivation for Studying

Physics,
http://www.openculture.com/
2013/10/animated-videomakes-the-case-for-studyingphysics.html

Χρόςιμεσ ιςτοςελύδεσ:
http://www.prospects.ac.uk/opti
ons_physics.htm
http://www.physics.org/careers.a
sp?contentid=381
http://careerthoughts.com/physi
cs-majors
The SPIRES Job Site.
http://jobs.web.cern.ch/joinus/graduates
TIPTOP Jobs on line.

