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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 2019 στην έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας την Λαμία και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020. Το Τμήμα Φυσικής μαζί με τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική,
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μια νέα και δυναμική Σχολή με ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική και
διδακτική παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο
Σκοπός του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, που αποτυπώνει και την ταυτότητά του, είναι
να παρέχει πληροφορίες σχετικές με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,
παρουσιάζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τους
κανόνες φοίτησή σας, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την ζωή σας ως φοιτητών και
φοιτητριών και σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
και το Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το σύνολο των πληροφοριών πιστεύουμε ότι θα σας
βοηθήσει να οργανώσετε τις σπουδές σας αλλά και την ζωή σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην
περίοδο των Προπτυχιακών σας Σπουδών κατά τον δημιουργικότερο και αποτελεσματικότερο
τρόπο .
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη της Συνέλευσης, το Διδακτικό
Προσωπικό και τέλος το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος που βοήθησαν στη συλλογή των
πληροφοριών και τη διαμόρφωση της ύλης του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής

Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός
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Στους φοιτητές και φοιτήτριες
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το Τμήμα Φυσικής, μαζί με τα τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, μια νέα και δυναμική Σχολή με ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική και διδακτική παρουσία
στον Ακαδημαϊκό χώρο.
Η νέα πραγματικότητα που ανοίγεται μπροστά σας διαφέρει από αυτή των προηγουμένων βαθμίδων
της εκπαίδευσης τις οποίες ολοκληρώσατε με επιτυχία. Το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος θα
είναι κοντά σας για να σας βοηθήσει να μάθετε πώς να μαθαίνετε και να κατακτάτε τη γνώση με τις
δικές σας δυνάμεις και για το σκοπό αυτό σας καλεί να συμμετάσχετε σε ένα ενδιαφέρον ταξίδι που
διαμορφώνει προσωπικότητες αυτοδύναμες και ανεξάρτητες. Ταξίδι που πιστεύουμε ότι θα
συμβάλλει στο να εξελιχθείτε σε ολοκληρωμένους επιστήμονες ικανούς να παρακολουθούν αλλά και
να συμβάλλουν στις αλματώδεις εξελίξεις της εποχής μας.
Ο Οδηγός Σπουδών που έχετε στα χέρια σας αποτυπώνει την ταυτότητα του Τμήματος και σας
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα,
για τα εργαστήρια του και τις πιθανές εξειδικεύσεις που παρέχονται από

αυτό ώστε να

διαμορφώσετε και να οργανώσετε τις προπτυχιακές σας σπουδές. Παρουσιάζονται στον Οδηγό
Σπουδών το περιεχόμενο των μαθημάτων, οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, οι κανόνες από τους
οποίους διέπεται η φοίτησή σας, καθώς και χρηστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που σας
παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων καθόλη
την διάρκεια των προπτυχιακών σας Σπουδών και μέχρι την λήψη του Πτυχίου σας
Αν και η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο μπορεί να μην είναι υποχρεωτική,
εξαιρουμένων των Εργαστηρίων και των Πρακτικών Ασκήσεων, διευκολύνει εν τούτοις και βοηθά
στην ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται, αλλά και
στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία τόσο με τους διδάσκοντες, όσο και μεταξύ σας. Μια τέτοια
ενεργή συμμετοχή θα κάνει τα χρόνια που θα περάσετε στο Πανεπιστήμιο να είναι μια από τις πλέον
δημιουργικές περιόδους της ζωής σας.
Εκτός από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής θα βρείτε και
χρήσιμες πληροφορίες για στις σπουδές σας. Μην αμελήσετε λοιπόν να την επισκέπτεστε τακτικά
7

ώστε να ενημερώνεστε.
Τα μέλη του Τμήματος θεωρώντας ως κύρια αποστολή τους την πολύπλευρη και άρτια κατάρτισή
σας ως επιστημόνων και εκπαιδευτικών, που θα κληθούν να στελεχώσουν τις ερευνητικές και
εκπαιδευτικές δομές τις χώρας οι οποίες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν έντονους ρυθμούς
ανάπτυξης, θα είναι δίπλα σας, προσφέροντάς σας υποστήριξη σε όποιο πρόβλημα κι αν
αντιμετωπίσετε.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής

Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του
Νόμου 4589/ 29-01-2019 στην έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
στην Λαμία, και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Το Τμήμα Φυσικής μαζί με τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Στόχοι του Τμήματος
α) Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες
του ώστε να κατανοούν ουσιαστικά και σε βάθος τις θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και θεωρητικά
μοντέλα των γνωστικών πεδίων της Φυσικής και να αναπτύσσουν κριτικό και δημιουργικό
συλλογισμό, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποσοτική και ποιοτική
ανάλυση στα εν λόγω γνωστικά πεδία.

β) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον 21ο Αιώνα όπως :



ανάλυσης δεδομένων και ανίχνευσης των σημαντικότερων παραμέτρων τους



διερεύνησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων ενός προβλήματος



εξοικείωσης στη χρήση προχωρημένων μαθηματικών και υπολογιστικών εργαλείων



παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και γενικό κοινό



εξοικείωσης στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία της Φυσικής και των Φυσικών
Επιστημών



εξοικείωσης με την ομαδική επιστημονική εργασία και συνεργασία.

Οι στόχοι αυτοί οδηγούν στο να διαθέτουν οι απόφοιτοί του πολύπλευρη και άρτια κατάρτιση ως
επιστήμονες και εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να στελεχώσουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δομές της χώρας μας.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος όπως και στην οργάνωση και
υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξετάζονται από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος
κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων επιτροπών του Τμήματος.
Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Φυσικής είναι :
 Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος
 Ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή του

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται στο Ν. 4009/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με
το Ν. 4485/04-08-2017.
Η Συνέλευση (Π.Σ.) του Τμήματος Φυσικής συγκροτήθηκε με την αριθμ. 23460/ ΓΠ2/2-12-2020
πράξη του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελείται από
τους:
1. Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών, Πρόεδρος της Συνέλευσης
2. Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών, Αναπληρωτής του Προέδρου, μέλος της Συνέλευσης.
3. Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης .
4. Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
5. Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
6. Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
7. Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
8. Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών,
μέλος της Συνέλευσης.
9. Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
10. Σαγιάς Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ, μέλος της Συνέλευσης .
11. Σμάνης Θεοφάνης, εκπρόσωπος των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης
12. Βαρελογιάννης Σωκράτης, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών, μέλος της Συνέλευσης.
. .
.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
1. Προγράμματος, οδηγού σπουδών, πιστοποίησης ΟΣ











Βαβουγυιός Διονύσης, Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος , Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής,
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Βαρελογιάννης Σωκράτης, Εκπρόσωπος φοιτητών

2. Κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Φυσικής




Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

3. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος / ΟΜΕΑ






Βαβουγυιός Διονύσιος , Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος , Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Κοτρωνιά Βασιλική – Ελένη, Εκπρόσωπος φοιτητών

4. Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας /ΕΛΚΕ του Π.Θ
Τακτικό μέλος: Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Βαβουγυιός Διονύσιος, , Καθηγητής
5. Υποβοήθηση έργου ετήσιων διαγωνισμών





Τσώνος Χρήστος , Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Νίκας Αριστείδης, ΕΤΕΠ

6. Ετήσια επικουρική επ. εμ/νων για την αξιολόγηση διαγωνισμών





Τσώνος Χρήστος , Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Λάμπος Ιωάννης, ΕΤΕΠ
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7. Παραλαβής αναλωσίμων & ΜΑΥ, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων



Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Σαγιάς Κων/νος, ΕΤΕΠ

8. Καταστροφής μη αναλωσίμου υλικού




Νίκας Αριστείδης, ΕΤΕΠ
Σαγιάς Κων/νος, ΕΤΕΠ
Λάμπος Ιωάννης, ΕΤΕΠ

9. Ενημερώσεις αποφοίτων λυκείου πασχόντων από ΣΑ




Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής

10. Φοιτητικών θεμάτων (& υποδοχής πρωτοετών), ΔΣ





Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Θερμού Ευαγγελία, Εκπρόσωπος των φοιτητών

11. Προγράμματος διδακτορικών σπουδών










Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Σμάνης Θεοφάνης Εκπρόσωπος Υποψηφίων Διδακτόρων

12. Βιβλιοθήκης




Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Θερμού Ευαγγελία, Εκπρόσωπος των φοιτητών

13. Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας





Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής
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14. Στρατηγικής Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Τμήματος.






Βαβουγυιός Διονύσιος , Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής
Βαρελογιάννης Σωκράτης, Εκπρόσωπος των φοιτητών

15. Ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος




Σίμος Χρήστος, Επίκουρος καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής
Μπακόπουλος Κων/νος, Εκπρόσωπος των φοιτητών

16. Διασύνδεσης ΠΘ



Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

17. Ευρωπαϊκά προγράμματα, Erasmus





Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Σερίφης Σταμάτης, Εκπρόσωπος των φοιτητών

18. Eπιτροπή παρακολούθησης δημοσιευμάτων και εκδηλώσεων







Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Δόδουρας Νικόλαος, Εκπρόσωπος των φοιτητών
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Φυσικής διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής, του Τμήματος Πληροφορικής,
του Π.Θ, νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος (για την απόκτηση ακαδημαϊκής
εμπειρίας) και συμβασιούχους διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, ενώ την άσκηση των
φοιτητών και φοιτητριών στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος επικουρεί
ειδικό εργαστηριακό τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:
Α. Διδάσκοντες
Μέλη ΔΕΠ Φυσικού Τμήματος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος, Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΠΛΗΤ)
1. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής
2. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
3. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδάσκοντες ΠΔ407/80
1.
2.
3.
4.

Ζούπας Ανδρέας
Κεχρινιώτης Αριστείδης
Μεγαρίτης Αθανάσιος
Παρασκευοπούλου Φρύνη (ΠΛΗΤ)

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας
1.
2.
3.
4.

Αγγέλης Δωρόθεος-Ευάγγελος
Παππάς Νικόλαος
Πρασσά Βαΐα
Στασινάκης Παναγιώτης

Β. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
1. Λάμπος Ιωάννης
2. Νίκας Αριστείδης
3. Σαγιάς Κων/νος

14

Β. Μαθήματα
Α/Α

Μάθημα

Διδάσκων

Α’ Έτος – Χειμερινό Εξάμηνο
1
2
3
4
5

Βαβουγυιός Διονύσιος
Μεγαρίτης Αθανάσιος
Κεχρινιώτης Αριστείδης
Κοζύρη Μαρία
Καναπίτσας Αθανάσιος, Κώτσος
Βασίλειος, Βελντές Γεώργιος
Σίμος Χρήστος

Γενική Φυσική Ι
Ανάλυση Ι
Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία
Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι
Εργαστήριο Φυσικής Ι

Α’ Έτος – Εαρινό Εξάμηνο
1
2
3
4
5

Καρακασίδης Θεόδωρος
Μεγαρίτης Αθανάσιος
Κεχρινιώτης Αριστείδης
Δαδαλιάρης Αντώνιος
Καναπίτσας Αθανάσιος, Κώτσος
Βασίλειος, Βελντές Γεώργιος
Σίμος Χρήστος

Γενική Φυσική ΙΙ
Ανάλυση ΙΙ
Θεωρία Πιθανοτήτων
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

Β’ Έτος – Χειμερινό Εξάμηνο
1
2
3
4
5

Βαβουγυιός Διονύσιος
Καρακασίδης Θεόδωρος
Καρακασίδης Θεόδωρος
Ζούπας Ανδρέας
Τσώνος Χρήστος
Πετρόπουλος Νικόλαος
Αβραμόπουλος Άγγελος

Θεωρητική Μηχανική
Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική
Διαφορικές Εξισώσεις
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

Β’ Έτος – Εαρινό Εξάμηνο
1
2
3

Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και την Στατιστική
Φυσική
Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
Ηλεκτρονική Ι

4
5

Μιγαδικές Συναρτήσεις
Εργαστήριο Φυσικής IV
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Βαβουγυιός Διονύσιος
Καρακασίδης Θεόδωρος
Σίμος Χρήστος
Κώτσος Βασίλειος
Ζούπας Ανδρέας
Τσώνος Χρήστος
Πετρόπουλος Νικόλαος
Αβραμόπουλος Άγγελος

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Α/Α

Μάθημα

Διδάσκων

Α’ Έτος – Χειμερινό Εξάμηνο
Β’ Έτος – Χειμερινό Εξάμηνο
Γ’ Έτος – Χειμερινό Εξάμηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ανόργανη Χημεία & Εργαστήριο
Διδακτική της Φυσικής
Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
Βιολογία και Εργαστήριο
Γεωλογία και Εργαστήριο
Διδακτική της Βιολογίας
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Γενική Παιδαγωγική
Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα Ι (Γυμνάσιο –
Λύκειο)

Αγγέλης Δωρόθεος -Ευάγγελος
Πρασσά Βάια
Παππάς Νικόλαος
Δεν διδάσκεται το 2020-21
Δεν διδάσκεται το 2020-21
Παναγιώτης Στασινάκης
Παρασκευοπούλου Φρύνη
Παρασκευοπούλου Φρύνη
Νικόλαος Ζυγούρης
Δεν διδάσκεται το 2020-21

Α’ Έτος – Εαρινό Εξάμηνο
Β’ Έτος – Εαρινό Εξάμηνο
Γ’ Έτος – Εαρινό Εξάμηνο
1
2
3
4
5
6
7
8

Οργανική χημεία & Εργαστήριο
Διδακτική της Χημείας
ΤΠΕ στην Διδασκαλία της Φυσικής
Μεθοδολογία Ερευνάς
Διδακτική της Γεωλογίας
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξελικτική Ψυχολογία
Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα Ι (Γυμνάσιο –
Λύκειο)
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Αγγέλης Δωρόθεος -Ευάγγελος
Πρασσά Βάια
Παππάς Νικόλαος
Παναγιώτης Στασινάκης
Δεν διδάσκεται το 2020-21
Νικόλαος Ζυγούρης
Νικόλαος Ζυγούρης
Δεν διδάσκεται το 2020-21

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του
τμήματος. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
•

Η διεκπεραίωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

•

Η έκδοση, μετά από αίτηση, πιστοποιητικών εγγραφής στο Τμήμα, αναλυτικής βαθμολογίας
και πάσης φύσεως βεβαιώσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών.

•

Η έκδοση της βαθμολογίας των φοιτητών.

•

Η τήρηση μητρώων φοιτητών.

•

Η συγκέντρωση, επεξεργασία, διάθεση στατιστικών δεδομένων των σπουδών.

•

Η έκδοση και απονομή πτυχίων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ταχυδρομική
διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Ιστοσελίδα:

3ο χλμ.Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35 100, Λαμία
Γραμματεία(+30) 22310-60139, 60122
https://www.phys.uth.gr/

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα υποστηρίζεται διοικητικά από τους:


Φωτεινή Κιούση, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας, email: fkiousi@uth.gr



Αγλαΐα Κοκκίνου, email: ak@uth.gr



Αθανάσιο Αθανασιάδη, email: athanasiadis@uth.gr
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα δύο αμφιθέατρα, που βρίσκονται στο κτήριο Α’ και στο κτήριο Β΄, τα τρία
ερευνητικά εργαστήρια καθώς και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια 1 & 2, η Γραμματεία του Τμήματος
και τα γραφεία Καθηγητών, που βρίσκονται στο κτήριο Β΄.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα δύο αμφιθέατρα είναι εξοπλισμένα με εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας και μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας, εκπαίδευσης και άσκησης, καθώς και να φιλοξενήσουν
επιστημονικές συναντήσεις.
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια Φυσικής 1 & 2 υποστηρίζουν, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, τόσο τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητριών/ητών του Τμήματος Φυσικής, για μαθήματα, που
ανήκουν στις επιστημονικές περιοχές της Γενικής Φυσικής Ι & ΙΙ όσο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των φοιτητών των άλλων Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών
που θα ήθελαν να διδαχθούν την Φυσική στο εργαστήριο ουσιαστικά.
Τα τρία ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος παράγουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο ενώ
παράλληλα έχουν ως αποστολή να εξοικειώσουν τους φοιτητές των μεγαλύτερων ετών στις
πειραματικές ερευνητικές διαδικασίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 1 καλύπτει την εργαστηριακή πειραματική άσκηση που αντιστοιχεί στα
μαθήματα «Εργαστήριο Φυσικής I» και «Εργαστήριο Φυσικής IΙ». Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής
I» έχει ως κύριο στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην μεθοδολογία μέτρησης
των θεμελιωδών μεγεθών που αντιστοιχούν στα φυσικά συστήματα, την λήψη και την παρουσίαση
των αντιστοίχων μετρήσεων. Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής IΙ» έχει ως σκοπό την εξοικείωση των
φοιτητών με τα πειράματα Φυσικής από τις περιοχές της Θερμοδυναμικής των Κυμάτων και των
Ρευστών. Κύριος στόχος του εργαστηρίου να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην
πειραματική μελέτη των αντιστοίχων γνωστικών περιοχών.
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Συντονιστής εργαστηρίου: Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής
Μέλη του εργαστηρίου: Κώτσος Βασίλειος, Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Σίμος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 καλύπτει την εργαστηριακή πειραματική άσκηση που αντιστοιχεί στα
μαθήματα «Εργαστήριο Φυσικής III» και «Εργαστήριο Φυσικής IV». Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής
III» αναφέρεται στις θεματικές περιοχές της Ηλεκτροστατικής, της Μαγνητοστατικής και της
Οπτικής. Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής IV» αναφέρεται σε εισαγωγικές θεματικές περιοχές της
Κβαντικής, της Ατομικής και της Πυρηνικής Φυσικής. Κύριος στόχος του εργαστηρίου να εισαγάγει
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην πειραματική μελέτη των αντιστοίχων γνωστικών περιοχών.
Συντονιστής εργαστηρίου: Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής
Μέλη του εργαστηρίου: Πετρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Αβραμόπουλος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Φωτονικής (PhotonXLab)
Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται στο επιστημονικό πεδίο της
Φωτονικής/Οπτοηλεκτρονικής και της φυσικής των λέιζερ με ιδιαίτερη έμφαση στα υψίρυθμα
παλμικά λέιζερ και τις εφαρμογές τους. Παράλληλα το εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας του. Το εργαστήριο
διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ B4199/19.11.2019
Προσωπικό:
Διευθυντής: Χρήστος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Αριστείδης Νίκας
Επικοινωνία:
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Φωτονικής | Τμήμα Φυσικής | University of Thessaly
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60306
E-mail : christos[dot]simos[at]uth[dot]gr
web: http://ptotonxlab.phys.uth.gr
Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων
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Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα
επιστημονικά πεδία Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων. Δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για ανάπτυξη τεχνολογιών στα πεδία της ραδιοαστρονομίας και των
επικοινωνιών βαθέως διαστήματος (deep space communications) καθώς το HERON LAB είναι κύριος
εταίρος για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ελληνικού Ραδιοτηλεσκόπιου THERMOpYlae.
Παράλληλα το εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας του. Το εργαστήριο διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό
που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ B4439/3.12.2019
Προσωπικό :
Διευθυντής: Γεώργιος Βελντές, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλος: Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Σαγιάς
Επικοινωνία:
HERON LAB | Τμήμα Φυσικής | University of Thessaly
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60304
E-mail: heronlab[at]uth[dot]gr |
web: http://heronlab.phys.uth.gr
Εργαστήριο Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Μετρήσεων Υλικών
και Διατάξεων.
Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου προσδιορίζεται στα γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικός και
διηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές μετρήσεις και
αισθητήρες, εφαρμοσμένη Φυσική, μελέτη σχέσης δομής – ιδιοτήτων υλικών, τεχνικές
φασματοσκοπίας, μικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική. Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει
σκοπό τον χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην επιστήμη
της ηλεκτρονικής και τη μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων μιας πολύ μεγάλης περιοχής υλικών σε ότι
αφορά στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Παράλληλα το εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές
ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας του.
Προσωπικό:
Διευθυντής: Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής
Μέλη: Χρήστος Τσώνος, Καθηγητής
Νικόλαος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ιωάννης Λάμπος
Επικοινωνία:
20

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Μετρήσεων Υλικών και
Διατάξεων
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60278
E-mail : kanapitsas [at] uth.gr
web: http://materials.phys.uth.gr/
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση, τεχνολογική ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών του Πανεπιστημίου αναφορικά με την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοίκηση. Στους
στόχους της περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
ώστε, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να έχουν στη διάθεσή τους, σύγχρονα συστήματα και
εργαλεία, για να επιτελέσουν το έργο τους. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Κέντρου
Δικτύου Τηλεματικής μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο :
https://it.uth.gr/

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες μπορούν να συνδέονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. webmail,
eclass, e-gram) με τον προσωπικό τους λογαριασμό πρόσβασης (όνομα χρήστη & κωδικός
πρόσβασης) που τους δίδεται

κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τη

Γραμματεία του τμήματος Φυσικής και τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά με SMS στο κινητό τους
τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, που θα πρέπει να
κρατείται μυστικός για λόγους ασφαλείας. Για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα μπορούν να
απευθύνονται μέσω e-mail:
https://it.uth.gr/content/epikoinonia

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / Ε-mail
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του λογαριασμό e-mail, με
τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αλλά και αυτές μαζί τους.
Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η επικοινωνία με την Γραμματεία του Ιδρύματος για θέματα που
αφορούν τις σπουδές τους. Ο λογαριασμός email δημιουργείται αυτόματα αμέσως μετά την
ενεργοποίηση του λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και έχει την μορφή:
username@uth.gr
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι :

https://webmail.uth.gr
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
φοιτήτριες μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που παρέχεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
Έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις1 . Η αίτηση για
την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην παραπάνω ηλεκτρονική
διεύθυνση, έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, με τη χρήση του προσωπικού
λογαριασμού πρόσβασης, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Θ.. Κατόπιν οι αιτήσεις εγκρίνονται
ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβιβάζονται στον Ανάδοχο για την εκτύπωση,
συσκευασία και διανομή στις/στους δικαιούχους. Μπορείτε να αποκτήσετε επιπρόσθετες
πληροφορίες στον ιστότοπο:
https://it.uth.gr/services/akadimaiki-taytotita

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / e-gram
Η Ηλεκτρονική Γραμματεία παρέχει στα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ψηφιακές υπηρεσίες
που βελτιώνουν τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Φοιτητές και διδάσκοντες έχουν την
δυνατότητα επικοινωνίας με την γραμματεία σε πραγματικό χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση η
χρήση του προσωπικού λογαριασμού πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου και η
επιλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία που είναι:
https://euniversity.uth.gr/unistudent/
Μέσω της εφαρμογής unistudent οι φοιτητές μπορούν να:


κάνουν δηλώσεις μαθημάτων



δουν τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν



ζητήσουν πιστοποιητικά



δουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο.

1

Φοιτητικό εισητήριο με έκπτωση σε λεωφορεία και τρένα από και προς την πόλη της Λαμίας,
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
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εκτυπώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο,
έτος εισαγωγής), κλπ.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στο Τμήμα Φυσικής γίνεται χρήση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass για την παροχή
Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το
ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον ιστότοπο

https://eclass.uth.gr/
Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου που λειτουργούν τα τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Μέσα από το e-class,
οργανώνεται η ψηφιακή εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό,
ανατίθενται και αξιολογούνται εργασίες και εκδίδονται ανακοινώσεις που αφορούν τα διδασκόμενα
μαθήματα..
Οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα, ώστε να έχουν πρόσβαση
στο υλικό των μαθημάτων.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρέχεται το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας
συγγραμμάτων, για τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα που έχουν δηλώσει.
Η δήλωση συγγραμμάτων από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές γίνεται με βάση τη δήλωση
μαθημάτων, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και
λοιπών Βοηθημάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, σε χρονικό διάστημα και ημερομηνίες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,
που ανακοινώνονται από τον ΕΥΔΟΞΟ και από τη Γραμματεία του Τμήματος στους ιστοτόπους :
https://eudoxus.gr/

&

https://www.phys.uth.gr/eudoxus/

Επίσης μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο παραλαβής του κάθε συγγράμματος2.

Σε περίπτωση, που η/ο φοιτήτρια/ητής επαναλαμβάνει το μάθημα με νέα δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε
προηγούμενο εξάμηνο, και έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το εν λόγω μάθημα, δεν δικαιούται εκ νέου
σύγγραμμα (Άρθρο 80, παράγραφος 10ββ, Νόμος 4009/2011).
2
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ΣΙΤΙΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 1965τ.Β'/18-6-2012 παρέχεται δωρεάν σίτιση στις φοιτήτριες
και στους φοιτητές που με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική κατάσταση πληρούν
συγκεκριμένους όρους προϋποθέσεις η οποία διαρκεί από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι της 30ης
Ιουνίου του επόμενου έτους στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Η σίτιση διακόπτεται
μόνο κατά τις διακοπές των γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών του φοιτητή διακόπτεται:
•

λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, και

•

λόγω αναστολής σπουδών και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

•

Οι φοιτήτριες/ητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται να έχουν δωρεάν σίτιση, μπορούν να
σιτίζονται στο εστιατόριο του Π.Θ. με μειωμένο τιμολόγιο.

•

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον ιστότοπο του Π.Θ. :
https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/sitisi

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δικαιούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περιθαλψη στο Εθνικό Συστημα Υγειας (Ε.Σ.Υ.) με
καλυψη των σχετικων δαπανων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχης Υπηρεσιων Υγειας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους.
Για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. που μετακινούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε μία
από τις 28 χώρες της Ε.Ε., την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, εκδίδεται
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι
δαπάνες που τυχόν προκύπτουν, καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρική κρατική
περίθαλψη με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους
ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη
παρέχονται στον ιστότοπο του Π.Θ. από το σύνδεσμο:
https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Οι φοιτητές και φοιτήτριες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται κάθε φορά από την
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κείμενη νομοθεσία, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επίδομα στέγασης το οποίο ορίζεται στα 1000

ευρώ το οποίο μπορούν να πάρουν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών των σπουδών
τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πέραν της σχετική αιτήσεως πρέπει να προσκομισθούν
προσδιορίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά από το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας και από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικής και του Π.Θ. Το χρονικό
διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται από το Ίδρυμα και ανακοινώνεται από την Διεύθυνση
Φοιτητικής Μέριμνας Π.Θ στο σχετικό ιστότοπο. Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν
στους ιστοτόπους του Τμήματος, του Π.Θ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/stegasi-foititon
και
https://stegastiko.minedu.gov.gr/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε ακαδημαϊκό έτος προπτυχιακή υποτροφία,
με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητριών/ητών, που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες». Περισσότερες πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.iky.gr/el/

Πληροφορίες για υποτροφίες από άλλους φορείς, ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες άλλων Τμημάτων
του Π.Θ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν την δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό (από 3 έως 12 μήνες), μέσω του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης/Erasmus+». Παρέχεται μηνιαία υποτροφία
κινητικότητας, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα, το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών. Σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Π.Θ. :

http://erasmus.uth.gr/gr/

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΦμεΑ
Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) είναι η καταγραφή των
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αναγκών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ)
και των Διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους.
Στο πλαίσιο της μέριμνας για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και προκειμένου η φοίτηση των ατόμων αυτών στο Π.Θ. να είναι
αποτελεσματική, παρέχεται ειδική ενημέρωση και υποστήριξη τόσο κατά την περίοδο των σπουδών
(γραμματειακή και συμβουλευτική υποστήριξη) όσο και κατά την περίοδο των εξετάσεων (ειδικοί
τρόποι εξετάσεων). Για το σκοπό αυτό, οι φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία
αυτή, ΦμεΑ, μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Π.Θ., στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Οι ΦμεΑ
εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να
ενημερωθούν και να λάβουν την ανάλογη υποστήριξη μέσα από την ειδική υπηρεσία του Π.Θ..
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Τμήματος και του Π.Θ. :
http://math.uth.gr/?page_id=4264

& http://prosvasi.uth.gr/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Στον πανεπιστημιακό χώρο του Π.Θ. λειτουργεί Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και
Υποστήριξης Εκδόσεων (ΒΥΕ). Αποστολή της ΒΥΕ είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμημάτων που δρουν στο συγκεκριμένο χώρο
και η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάχυση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη
εθνική και διεθνή κοινότητα. Η ΒΥΕ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Π.Θ., καθώς και σε ενδιαφερόμενα μέλη του εξωτερικού κοινού.
Οι φοιτήτριες/ητές του τμήματος Φυσικής μπορούν να γίνουν μέλη της ΒΥΕ και να κάνουν χρήση των
υπηρεσιών της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η κατοχή Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας και η γνώση του Αριθμού Μητρώου τους και ο Αριθμός του Δελτίου Ταυτότητας ή του
Διαβατηρίου, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη ΒΥΕ. Οι φοιτήτριες/ητές
έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη και να κάνουν χρήση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναζήτησης στον τοπικό κατάλογο της Συλλογής αλλά και σε βάσεις άλλων
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η ΒΥΕ διαθέτει αναγνωστήριο, όπου οι φοιτητές μπορούν να διαβάσουν
και να εργαστούν είτε ατομικά είτε ομαδικά.
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Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία

Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό πρόσβασής τους, οι φοιτητές/τριες μέσω των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης συνδέονται με ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης και αναζήτησης, με βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και με ψηφιακές συλλογές ανοικτής
πρόσβασης που παρέχει η ΒΥΕ.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, λειτουργία και όλες τις τρέχουσες υπηρεσίες (επιτόπιες και
ηλεκτρονικές) της ΒΥΕ παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου:

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp#link9

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι να υποστηρίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
Τμήματος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα. Στόχος του θεσμού
είναι να τους καθοδηγήσει ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το πτυχίο
τους χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου. Η συνεργασία μεταξύ της φοιτήτριας ή του φοιτητή του και Ακαδημαϊκού
Συμβούλου πραγματοποιείται στους χώρους του Πανεπιστημίου σε προσωπική βάση και
επικεντρώνεται ενδεικτικά στα ακόλουθα θέματα:
•

Προσδιορισμός ακαδημαϊκών στόχων.

•

Προσδιορισμός επαγγελματικών στόχων.

•

Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και επιλογής μαθημάτων.

•

Παρακολούθηση ακαδημαϊκής προόδου.
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•

Διάθεση και χρήση ακαδημαϊκών πόρων.

•

Διευκρίνιση ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών κανονισμών.

Οι Σύμβουλοι καθηγητές ορίζονται στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ακαδημαϊκού έτους και μετά τον
ορισμό τους η Γραμματεία στέλνει σχετικό e-mail ενημερώνοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
για το όνομα του συμβούλου που τους αντιστοιχεί τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Για το
Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι σύμβουλοι καθηγητές για το Α’ και Β’ έτος σπουδών μπορούν να βρεθούν
στη διεύθυνση :
https://www.phys.uth.gr/symvouloi_spoudon_21/
Οι Σύμβουλοι ανακοινώνουν τις ώρες που είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
Για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, οι Σύμβουλοι
Σπουδών κάθε Τμήματος συνεργάζονται όπου αυτό απαιτείται με τις ακόλουθες δομές του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
1. Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες - «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
http://prosvasi.uth.gr/
2. Δομή Υποστήριξης για τις περιπτώσεις Παρενόχλησης και εκφοβισμού
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos
3. Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/τριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών
στην Εκπαίδευση
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/symboyleytiki

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης,
θυματοποίησης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης και διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η
πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο
εκφοβισμός δεν έχουν θέση και όπου όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα έχουν τη
βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί διακριτικά και με υπευθυνότητα από το Ίδρυμα.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα εκφοβισμού, παρενόχλησης ή αρνητικής συμπεριφοράς,
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παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
respect@uth.gr
καταγράφοντας το θέμα και βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα
στη γραμμή 2421074024 καθημερινά από 9.00-15.00 (εργάσιμες ημέρες) .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση :
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του
επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους–εξάμηνα: το χειμερινό
και το εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται κάθε έτος
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ημερομηνίες για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
είναι οι ακόλουθες :

Χειμερινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 23-09-2019 Λήξη μαθημάτων χειμερινού
εξαμήνου: Παρασκευή 10-01-2020 Εξεταστική περίοδος (τρεις εβδομάδες):
Από Δευτέρα 13-01-2020 έως και Παρασκευή 31-01-2020.

Εαρινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 10-02-2020 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 29-05-2020 Εξεταστική περίοδος (τρεις εβδομάδες):
Από Δευτέρα 01-06-2020 έως και Παρασκευή 19-06-2020.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα.
Η εκπαίδευση των φοιτητριών/ητών του Τμήματος γίνεται μέσω παραδόσεων, φροντιστηρίων,
εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων και εργασιών που τους ανατίθενται με σκοπό την
εξάσκησή τους στη διδασκόμενη ύλη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε φοιτήτρια/τής έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε
συγκεκριμένο πλήθος μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου τα οποία
προσμετρώνται στην λήψη του πτυχίου. Το μέγιστο πλήθος μαθημάτων εξαρτάται από το
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το οποίο διανύει η/ο φοιτήτρια/ητής και ορίζεται να είναι ίσος
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με:


5 μαθήματα υποχρεωτικά για το 1ο και το 2o εξάμηνο,



8 μαθήματα για το 3ο, 4ο,5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο,



Το σύνολο των μαθημάτων τα εξάμηνα που ακολουθούν το 8ο.

,
Στον περιορισμό των δηλώσεων δεν υπάγονται τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τα
μαθήματα της ξένης γλώσσας. Ειδικά για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προτείνεται να
δηλώνουν οι φοιτητές δυο ανά εξάμηνο ώστε φθάνοντας στο 6ο εξάμηνο να έχουν δηλωθεί και
εξεταστεί τα πέντε απαιτούμενα μαθήματα ώστε να μπορούν να δηλώσουν

και να

ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση στο σχολείο
Ο πλήρης κατάλογος μαθημάτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση:
https://euniversity.uth.gr/unistudent/getDepartment.asp?mnuID=depart&depID=615

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τρεις περιόδους: Ιανουάριο/Φεβρουάριο για τα μαθήματα
χειμερινού εξαμήνου, Μάϊο/Ιούνιο για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου και συμπληρωματικά για
τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται από τους διδάσκοντες / τις διδάσκουσες στο τέλος του
εξαμήνου σε ύλη που έχει ανακοινωθεί έγκαιρα. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται στην
κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και ακρίβεια δεκάτου. Το πτυχίο
αναγράφει έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: Καλώς (βαθμολογία 5-6,4), Λίαν Καλώς
(βαθμολογία 6,5-8,4)και Άριστα (Βαθμολογία 8,5-10). Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει
τη δυνατότητα μίας συμπληρωματικής εξέτασης το Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει και στη
συμπληρωματική εξέταση, θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει
σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα της αναβαθμολόγησης μέχρι τριών (3)
μαθημάτων συνολικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αναβαθμολόγηση στο ίδιο μάθημα
επιτρέπεται μόνο εφ’ άπαξ, αφού προηγουμένως δηλωθεί στη Γραμματεία του Τμήματος. Είναι
προφανές ότι με τη δήλωση αναβαθμολόγησης γίνεται αποδοχή της κατάργησης του βαθμού που
είχε αποκτηθεί στο παρελθόν και παραδοχή της κατοχύρωσης του νέου βαθμού εξέτασης.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σε κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί αριθμός πιστωτικών μονάδων του. Οι
πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αποδίδονται σε κάθε μάθημα και στην Πρακτική Άσκηση,
εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι που
επιδιώκονται, σε σχέση με το συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός
ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 ECTS.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής της Σ.Θ.Ε. του Π.Θ. συνίσταται στην
επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 240 ECTS (30 ECTS σε καθένα από τα
οκτώ εξάμηνα σπουδών).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εκπόνηση μίας πτυχιακής εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποτελεί μία
δραστηριότητα μέσα από την οποία οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν
ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες. Ειδικότερα, η πτυχιακή εργασία είτε αποτελεί μία κριτική
συζήτηση των απόψεων της βιβλιογραφίας είτε μία πειραματική διερεύνηση ενός θέματος,
βοηθάει τους φοιτητές/τριες να μάθουν πως να αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές, να μελετούν
με κριτικό τρόπο, να σχεδιάζουν και να εκπονούν μία ερευνητική μελέτη, να τη συγγράφουν και
να την παρουσιάζουν σε εξειδικευμένο και ευρύ κοινό .
Επίσης, η πτυχιακή εργασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική πορεία των
φοιτητών/τριών, επειδή προσφέρει πολύτιμα εφόδια για τη συνέχεια των σπουδών τους καθώς
και για την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στο ρόλο
του εκπαιδευτικού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η πτυχιακή εργασία είναι μία εκτεταμένη εργασία σε θέμα που σχετίζεται με τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος και μπορεί να είναι είτε κριτική συζήτηση απόψεων της βιβλιογραφίας
είτε πειραματική διερεύνηση ενός θέματος. Εκπονείται σε μια από τις κατευθύνσεις του
Τμήματος Φυσικής, σε γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του φοιτητή ή της φοιτήτριας, το
οποίο ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή συγκεκριμένης κατεύθυνσης, υπό την
επίβλεψη μέλους ΔΕΠ που διδάσκει το συγγενέστερο με το περιεχόμενό της μάθημα.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος. Φυσικής έχουν επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης
πτυχιακής εργασίας σε συνεργαζόμενα με το Τμήμα Φυσικής Ερευνητικά Ινστιτούτα, στο πλαίσιο
συνεργαζόμενων Τομέων ή/και Σχολών και στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Στην
περίπτωση όπου εμπλέκεται φορέας της αλλοδαπής, μέρος ή ολόκληρη η ΠΕ μπορεί να
συγγραφεί στην Αγγλική γλώσσα.
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2. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και ατομική για τους φοιτητές/τριες
του 4ου έτους.
3. Με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του 3ου έτους (6ο εξάμηνο) τα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος ανακοινώνουν τις θεματικές ενότητες στις οποίες μπορεί να εκπονηθεί μία πτυχιακή
εργασία και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η επιλογή των φοιτητών/τριών.


Η επιλογή θέματος της πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνει με:

Επιλογή από κατάλογο με προτεινόμενα θέματα που εισηγούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και
ο οποίος κατατίθεται στη Γραμματεία και μέσω αυτής γνωστοποιείται στους φοιτητές.


Πρόταση του φοιτητή, εφ’ όσον αυτή γίνει δεκτή από το μέλος ΔΕΠ

Καθήκοντα επιβλέποντος των πτυχιακών εργασιών μπορούν να αναλάβουν :
•

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής



Ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι διδάσκουν στο Τμήμα

Φυσικής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο


Διδάσκοντες Προπτυχιακών ή και Μεταπτυχιακών μαθημάτων, κάτοχοι διδακτορικού

διπλώματος, που συνδέονται με το Τμήμα Φυσικής με σχέση εργασίας (ΠΔ407/80, Απόκτηση
ακαδημαϊκής εμπειρίας) με συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
•

Μέλη ΕΔΙΠ του τμήματος Φυσικής ΠΘ με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού

διπλώματος.
•

Ερευνητές Α, Β και Γ βαθμίδας Ερευνητικών Κέντρων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα

Φυσικής, ως συν-επιβλέποντες.
•

Διδάσκοντες/ερευνητές της αλλοδαπής, στην περίπτωση κατά την οποία η πτυχιακή

εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Erasmus, ως συνεπιβλέποντες
•

Μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος/Σχολής του Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ που διδάσκουν στο

Τμήμα Φυσικής ΠΘ.
Το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. δεν μπορεί να είναι πρώτος επιβλέπων/ουσα σε περισσότερες από
4 πτυχιακές εργασίες. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και οι επιβλέποντες εγκρίνονται
από τη Συνέλευση Τμήματος.
4. Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνεται από την αρχή του 6ου εξαμήνου σπουδών
και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
ορισμού του θέματος και να καταθέσει γραπτά την πρόταση της πτυχιακής του/της εργασίας
(τίτλος στα ελληνικά και αγγλικά, πρώτος και δεύτερος επιβλέπων/ουσα και περίληψη abstract) στη Γραμματεία. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
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5. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται σε δύο (2) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 12 Πιστωτικές Μονάδες,
δηλαδή σε 2 μαθήματα Επιλογής, που ορίζονται από τον 1ο επιβλέποντα βάσει της κατεύθυνσης
που εντάσσονται οι συνεπιβλέποντες την πτυχιακή εργασία.
6. Οι δυο επιβλέποντες και ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιούν συναντήσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα προκειμένου να υπάρχει συνεχής συνεργασία και να εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία
εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.
7. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους στο τέλος του εαρινού
εξαμήνου πρέπει να την παραδώσουν μέχρι 31 Μαΐου στους δύο επιβλέποντες, ώστε να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι την ημερομηνία της τελικής της παράδοσης, την 25 Ιουνίου. Οι
φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο
Σεπτεμβρίου πρέπει να την παραδώσουν στους δύο επιβλέποντες μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου ώστε
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι την ημερομηνία της τελικής της παράδοσης 25 Σεπτεμβρίου.
Αν δεν την έχουν ολοκληρώσει ως τις 8 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να την υποβάλουν μέχρι τις 15
Ιανουαρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την
εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μαζί με την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας ο
φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση περί κειμενικής ομοιότητας.
8. Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται προφορικά και δημόσια, και εξετάζεται από τριμελή
επιτροπή αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν οι δυό επιβλέποντες, σε ημερομηνία που
καθορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, στο πλαίσιο του προγράμματος που καταρτίζει η
Γραμματεία του Τμήματος.
Προκειμένου να εξετασθεί η διπλωματική εργασία απαιτείται
1)

η έγκριση του επιβλέποντα (ή των συνεπιβλεπόντων) με έντυπο που κατατίθεται στη

γραμματεία του Τμήματος.
2)

έλεγχος κειμενικής ομοιότητας της διπλωματικής εργασίας με τα εκάστοτε εγκεκριμένα

εργαλεία που ορίζονται από το ΠΘ από τον επιβλέποντα.
Η ανακοίνωση παρουσίασης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αναρτάται με ευθύνη της
Γραμματείας στην ιστοσελίδα ή/και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος και αποστέλλεται
με e-mail στα μέλη και του φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής. Η παρουσίαση
πραγματοποιείται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος και μετά την ολοκλήρωση της, η
τριμελής επιτροπή αξιολόγησης συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο βαθμολογίας, το οποίο
αποστέλλεται, με ευθύνη του Επιβλέποντος, στη Γραμματεία του τμήματος. Ο τελικός βαθμός
της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής
αξιολόγησης, στρογγυλοποιημένος στην πλησιέστερη ακέραια ή μισή μονάδα. Βάση επιτυχούς
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εξέτασής της είναι ο βαθμός πέντε (5,0).
9. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 13.000 λέξεις. Αν είναι
μικρότερη σε έκταση, πρέπει αυτό να δικαιολογείται επαρκώς. Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται
δεμένη με θερμοκόλληση και τυπωμένη στον υπολογιστή, με διάστημα 1,5 μεταξύ των σειρών και
τύπο και μέγεθος γραμματοσειράς Times New Roman 12. Στο εξωτερικό φύλλο καθώς και στην
πρώτη εσωτερική σελίδα της πτυχιακής εργασίας αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) το όνομα
του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος β) ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας και το
όνομα του φοιτητή/τριας γ) τα ονόματα του 1ου και 2ου επιβλέποντα/πουσας, και δ) ο τόπος
και το έτος παράδοσης της πτυχιακής εργασίας.
10. Η τελική πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος σε τρία αντίτυπα και
σε ηλεκτρονική μορφή: ένα προς τη Γραμματεία του Τμήματος, το οποίο εντάσσεται στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και από ένα αντίτυπο προς τον πρώτο και δεύτερο
επιβλέποντα/ουσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ασκηθούν αμειβόμενοι σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφείς με το αντικείμενο
της Φυσικής. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης “Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”. Η πρακτική άσκηση γίνεται στο
τέταρτο έτος σπουδών, είναι προαιρετική, διαρκεί σε είναι 3 μήνες πλήρους απασχόλησης και
λαμβάνει 15 ECTS τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν να ασκηθούν σε οποιονδήποτε φορέα που
απασχολεί ή θα επιθυμούσε να απασχολήσει μελλοντικά πτυχιούχους Φυσικούς. Επειδή η
Πρακτική Άσκηση απαραιτήτως λαμβάνει ECTS, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή των
ενδιαφερομένων είναι τα εργασιακά τους καθήκοντα να είναι καλά ορισμένα και τέτοια ώστε είτε
να οδηγούν σε άσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις ενότητες Φυσικής που έχουν αποκτηθεί
μέσω του προγράμματος Σπουδών είτε σε κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν είτε να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα που θα
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ασκηθούν είτε να συμβουλευτούν κατάλογο φορέων πρακτικής άσκησης που διαθέτει το Τμήμα
και μετά από σχετική πρόσκληση φορέων, και ανταπόκρισή τους συντάσσει, ελέγχει και
υποβάλλει το Τμήμα Φυσικής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
μέσω του εκάστοτε ορισμένου μέλους ΔΕΠ ως Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης. Ο έλεγχος νοείται
ως προς το αν εκπληρώνεται η προϋπόθεση της προηγούμενης Παραγράφου. Η πρακτική άσκηση
επιβλέπεται από πλευράς Φυσικού Τμήματος από μέλος ΔΕΠ τον οποίο επιλέγει ο φοιτητής ή η
φοιτήτρια ενώ και ο φορέας προτείνει από την δική του πλευρά επιβλέποντα για τον ασκούμενο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν είναι αποδεκτός φορέας Πρακτικής
Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του αλλά η άσκηση μπορεί να γίνει σε άλλα
Πανεπιστήμια της χώρας ερευνητικά Ινστιτούτα ή/και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Πρακτική άσκηση μπορούν να κάνουν θεωρητικά όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλοντας
αίτηση συμμετοχής. Τα κριτήρια επιλογής που ακολουθούν ισχύουν για την περίπτωση όπου οι
διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχουν εγκριθεί, για άσκηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο
φορέα, είναι λιγότερες από τον αριθμό των ενδιαφερομένων.
Κριτήρια επιλογής :


Μέσος όρος των μαθημάτων όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία έως την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου (τρέχων μέσος όρος) σε
ποσοστό 70%.



Πιστωτικές μονάδες (Αθροιστικά) των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει περάσει σε
σχέση με το αριθμό των ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) σε ποσοστό 30%



Πρόταση3 φοιτητή ή της φοιτήτριας για την εκπόνηση πρακτικής η οποία συντάσσεται
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και η οποία θα πρέπει :
 Να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα.
 Να περιγράφει την συνάφεια της άσκησης με την Φυσική
 Να περιγράφει με σαφήνεια τα καθήκοντα τους

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει ο μεγαλύτερος μέσος όρος.
Η μηνιαία αμοιβή για την Πρακτική Άσκηση θα ανέρχεται στα 230 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης
και της ασφάλισης, για πλήρη απασχόληση αρχίζει την 1 Ιουλίου και θα πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης Πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπει την
συμμετοχή στην πρακτική άσκηση χωρίς αμοιβή.

3

Απαιτείται για να είναι έγκυρη η συνολική διαδικασία
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Βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στην πρακτική Άσκηση
1. Εύρεση του φορές στον οποίο επιθυμούν να ασκηθούν
2. Εύρεση επιβλέποντα για την Πρακτική τους άσκηση στον επιλεγέντα φορέα
3. Συνεργασία με το επιβλέποντα για τον προσδιορισμό του Προγράμματος της Πρακτικής
Άσκησης
4. Κατάθεση των εγγράφων :
 Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
 Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
 Πρόταση φοιτητή για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης
Βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί το Τμήμα Φυσικής.
1. Ορισμός Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης (Νοέμβριος ακαδ. έτους)
2. Πρόσκληση ενδιαφερομένων φορέων για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης)
3. Επικοινωνία- Επίσκεψη στους φορείς
4. Οριστικοποίηση του καταλόγου και υποβολή του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του
ΠΘ ( Δεκέμβριος ακαδ. έτους)
5. Αιτήσεις φοιτητών & φοιτητριών (Ιανουάριος )
6. Αποτελέσματα δημιουργία καταλόγου Ασκούμενων (1-15 Φεβρουαρίου ακαδ έτους)
7. Εξέταση ενστάσεων & Οριστικού κατάλογοι ασκούμενων και εποπτών τους (16- 26 Φεβ
ακαδ. έτους)
8. Επικοινωνία με φορείς και προετοιμασία (Μάρτιος ακαδ. Έτους)
9. Πρακτική άσκηση – Εποπτεία (1 Ιουνίου - 31 Σεπτεμβρίου)
10. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριος ακαδ έτους)

ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Για την λήψη του Πτυχίου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απαιτείται η
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σαράντα (40) μαθημάτων :


32 υποχρεωτικά κορμού (Υ)



3 υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ)



ένα από τα οποία είναι εργαστήριο κατεύθυνσης

 3 επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ)


2 βασικής επιλογής (BE)

Κάθε μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών χαρακτηρίζεται από τον ίδιο αριθμό
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πιστωτικών μονάδων (ECTS) και επομένως ο βαθμός πτυχίου καθορίζεται από τον τύπο με
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου
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1
𝛣𝛱 =
∑(𝐸𝐶𝑇𝑆)𝑖 𝛭𝜄
240
𝜄=1

Όπου ΒΠ ο βαθμός πτυχίου, (ECTS)i οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο μάθημα 𝑀𝑖 με
αύξοντα αριθμό i.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι μεταξύ των τριών πρώτων ελληνικών ΑΕΙ που απόκτησαν την
πιστοποίηση DS Label της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος
Διπλώματος. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου Υπ. Αριθμ. 3374 (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005), το
Π.Δ. είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων μαζί με το πτυχίο τους. Η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των
επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων - Europass). Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών,
αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει στο να γίνεται πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα
από ΑΕΙ, οργανισμούς και εργοδότες εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης.
Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει απονείμει
και το δίπλωμα ή πτυχίο. Δεν αποτελεί υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου, ούτε
αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, αλλά επεξηγηματικό έγγραφο με
πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το περιεχόμενο των σπουδών, τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απέκτησε ο φοιτητής.
Εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα. Μπορεί να εκδοθεί συγχρόνως με τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, αλλά και σε άλλη
ημερομηνία, οπωσδήποτε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκδίδει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την
οποία καθορίζονται τα κριτήρια καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
κατατεθούν για να προσδιοριστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δικαιούνται μετεγγραφή
σε άλλο τμήμα των ΑΕΙ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους του Τμήματος και του
Υ.ΠΑΙ.Θ. στους συνδέσμους:
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https://www.phys.uth.gr/
και
https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ KAI ΤΡΟΠΟΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη
οργάνωση των σπουδών τους μπορούν να απευθύνονται στον/στη Σύμβουλο Σπουδών τους.
Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών, που μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους/τις
φοιτητές/τριες ανάλογα με τη βοήθεια που θα ζητήσουν, είναι διδάσκων ή διδάσκουσα του
Τμήματός τους. Στο πρώτο έτος σπουδών ορίζεται από το Τμήμα ο διδάσκων ή η διδάσκουσα που
θα έχει ρόλο Συμβούλου Σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες κατά την εγγραφή τους. Στα
μεγαλύτερα έτη οι Σύμβουλοι Σπουδών μπορούν να οριστούν είτε από την Συνέλευση του
Τμήματος είτε να επιλεγούν από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Όλοι οι φοιτητές εάν το
επιθυμούν, κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό διδάσκοντα ή
διαφορετική διδάσκουσα ως Σύμβουλο Σπουδών μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα που
υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται από Επιτροπή
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Κάθε φοιτητής
έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου
να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των
μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.
Ο Σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να έχει συναντήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα με τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχει αναλάβει. Ο ελάχιστος αριθμός των συναντήσεων ορίζεται
ως μία τουλάχιστον φορά το εξάμηνο.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
•

Ο εντοπισμός των αναγκών και ενδιαφερόντων του φοιτητή, η υποστήριξη των κλίσεων

και των δεξιοτήτων του φοιτητή και η παραίνεση να κατευθυνθεί προς τους τομείς που του
ταιριάζουν.
•

Η διευκόλυνση της μετάβασής τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση.
•

Η διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή ή της φοιτήτριας με τις πανεπιστημιακές αρχές,

τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος.
•

Η παροχή βοήθειας για την κατάρτιση του ατομικού εξαμηνιαίου προγράμματος
40

σπουδών του και τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής του εργασίας.
•

Η παροχή πληροφόρησης σε θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του

φοιτητή, με βάση τα ενδιαφέροντά του και με τη συνέχεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας
(πχ. μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
•

Ο εντοπισμός των φοιτητών που οφείλουν πολλά μαθήματα.

•

Η μέριμνα και η κατάρτιση σχεδίου για αυτούς τους φοιτητές.

Το Τμήμα δύναται να οργανώνει μία τουλάχιστον ημερίδα ανά ακαδημαϊκό έτος. Λεπτομέρειες
για την ημερίδα αναρτώνται στην κεντρική σελίδα του Τμήματος. Στη δημόσια ανακοίνωση το
ελάχιστο περιεχόμενο περιλαμβάνει:
1.

Την γενική περιγραφή της ημερίδας

2.

Το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ομιλητή της ημερίδας

3.

Την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της ημερίδας

4.

Τον ηλεκτρονικό τρόπο δήλωσης συμμετοχής στην ημερίδα

5.

Την καταληκτική ημερομηνία δήλωση συμμετοχής

6.

Τον τρόπο αξιολόγησης της ημερίδας από τους συμμετέχοντες σε αυτή

Η αξιολόγηση της ημερίδας σχεδιάζεται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με την
ΜΟΔΙΠ.
.
Ενθαρρύνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ιδιαίτερα οι πρωτοετείς, να έχουν συχνές
συναντήσεις με τους Συμβούλους Σπουδών τους, για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος
σπουδών τους και επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Την τελική ευθύνη για τις επιλογές τους
σε ζητήματα σπουδών φέρουν οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες..
Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές Εργαστηρίων και οι
Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και
υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες,
παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες που
δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, απαραίτητη είναι
η συνεργασία των Συμβούλων Σπουδών κάθε Τμήματος με τις παρακάτω δομές του
Πανεπιστημίου:
Για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, οι Σύμβουλοι
Σπουδών κάθε Τμήματος συνεργάζονται όπου αυτό απαιτείται με α) την Δομή Υποστήριξης
Φοιτητών & Φοιτητριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», β)
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την Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/τριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών
στην Εκπαίδευση και γ) την Δομή Υποστήριξης για τις περιπτώσεις Παρενόχλησης και
εκφοβισμού
Διαδικασία συνεργασίας φοιτητών/τριων με το Σύμβουλο σπουδών
•

Ο φοιτητής ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για την ύπαρξη του θεσμού

συμβούλου φοιτητή καθώς και την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων
και της τήρησης της αρχής της εμπιστευτικότητας που ισχύουν για το Πανεπιστήμιο και
αποστέλλει ηλεκτρονική αίτηση προς το σύμβουλο.
•

Ο Σύμβουλος Σπουδών έρχεται σε επαφή με το φοιτητή και κλείνεται ένα ραντεβού για

προσωπική συζήτηση, υποστήριξη και καθοδήγηση (δια ζώσης ή από απόσταση).
•

Ο Σύμβουλος Σπουδών συμπληρώνει ηλεκτρονικά ένα έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία

του φοιτητή, τις ερωτήσεις που υποβάλλει προς αυτόν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από τη συζήτηση και τηρεί σχετικό αρχείο των εργασιών του. Ο φοιτητής δύναται να ζητήσει την
μη αναγραφή λεπτομερών στοιχείων του αιτήματος του στο σχετικό έγγραφο.
•

Tο αρχείο με τα έγγραφα των εργασιών της Συμβουλευτικής κατατίθεται και φυλάσσεται

στο Τμήμα σύμφωνα με τις αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εμπιστευτικότητάς
που τηρεί το Πανεπιστήμιο. Η καταγραφή της δραστηριότητας των Συμβούλων Σπουδών του
Τμήματος δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη αξιολόγησης του
Τμήματος.
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του νεοϊδρυθέντος τμήματος Φυσικής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Νόμος ορίζει από μία τετραμελή επιτροπή4 η οποία
συνεργάστηκε με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τμήματος για την ολοκλήρωση του Προγράμματος
μέλη της οποίας ήταν:

1. Μπονάτσος Διονύσιος, Διευθυντής Ερευνών, του Τομέα Θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής του
ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος.
2. Χατζηκρανιώτης Ευρυπίδης , Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας, του Τομέα Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
3. Αναστόπουλος Χάρης, Επίκουρος, του Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής,
Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Τσώνος Χρήστος, Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Π.Θ.
Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στη 2η/9-05-2019 συνεδρίασή της και η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 233η/29-05-2019 συνεδρίασή της ενέκριναν το Πρόγραμμα
Σπουδών του νεοϊδρυθέντος Τμήματος.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος
Φυσικής να ακολουθήσουν μελλοντική επαγγελματική πορεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις
ιδιαίτερες κλίσεις τους. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να παράσχει τις απαραίτητες
γνώσεις ώστε οι πτυχιούχοι του να εργαστούν σε εξελισσόμενους κλάδους στο διεθνές επιστημονικό
γίγνεσθαι, οι οποίοι επιπρόσθετα παρουσιάζουν και ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον. Οι τομείς που
επιλέχθηκαν είναι οι ακόλουθοι :

1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
2. Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική
Πλάσματος

4

Απόφαση Π.Σ Τμήματος Φυσικής 1η 14-3-2019
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3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική
Οι παραπάνω τομείς αποτελούν τομείς αιχμής και σε συνδυασμό με κατάλληλες μεταπτυχιακές
σπουδές μπορούν να δώσουν δυνατότητες απασχόλησης σε γνωστικά πεδία όπως:
Αστροφυσική, Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων,
Φυσική Πλάσματος, Διαστημική Φυσική, Τηλεπικοινωνίες,
Προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων, Υπολογιστική Επιστήμη,
Κβαντικούς Υπολογιστές, Λέιζερ, Επιστήμη Υλικών κ.α.,
σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, διεθνείς οργανισμούς, εταιρίες
τεχνολογίας αιχμής, δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) κλπ. Επίσης το πρόγραμμα
έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να υπάρχουν συνέργειες και με άλλα τμήματα του ΠΘ καθώς
και ιδρύματα και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως π.χ το CERN
καθώς και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνούς κύρους. Πέραν των παραπάνω
κατευθύνσεων το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να
ασχοληθούν με την εκπαίδευση να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια στο πλαίσιο των
προπτυχιακών σπουδών τους.

ΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στοχεύει ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα ήθελε να χαρακτηρίζουν
τους αποφοίτους του :


Να κατανοούν ουσιαστικά και σε βάθος τα θεμελιώδη φαινόμενα και αρχές της φυσικής
ανεξάρτητα από την κλίμακα μελέτης των φυσικών συστημάτων



Να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά εργαλεία για την για την περιγραφή των φυσικών
συστημάτων με τελικό ζητούμενο την κατανόηση της συμπεριφοράς τους



Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά πειραματικά και υπολογιστικά
εργαλεία στην μελέτη, κατανόηση και αξιοποίηση των αρχών και των φαινομένων της
Φυσικής
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Να εφαρμόζουν τις γνώσεις, θεωρητικές και πειραματικές, και τις δεξιότητες που
απέκτησαν σε πραγματικά ερευνητικά προβλήματα σε ποικίλα πεδία της Φυσικής αλλά
και σε πεδία που απαιτούν διεπιστημονική αντιμετώπιση παράγοντας νέα γνώση.



Να είναι άρτια εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διδάξουν Φυσική στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γενικότερα το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι απόφοιτοι του να αναπτύξουν και μια σειρά
δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για επιτυχή επαγγελματική απασχόληση στον
21αιώνα όπως:


Ικανότητες

ανάλυσης

δεδομένων

και

ανίχνευσης

των

σημαντικότερων παραμέτρων του


Ικανότητα

διερεύνησης

ποσοτικών

σχέσεων

μεταξύ

των

παραμέτρων ενός προβλήματος


Εξοικείωση

στη

χρήση

προχωρημένων

μαθηματικών

και

υπολογιστικών εργαλείων


Ικανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και
γενικό κοινό



Εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών



Εξοικείωση με την ομαδική επιστημονική εργασία και συνεργασία
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στα πρώτα έξι εξάμηνα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής περιλαμβάνονται κυρίως
μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων των περιοχών της Κλασσικής
και Σύγχρονης Φυσικής, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών, Προγραμματισμού Υπολογιστών και Εργαστήρια που αποτελούν την βάση για την
ουσιαστική και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση των διδασκομένων. Στο τέταρτο έτος, στα
δύο τελευταία εξάμηνα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ένα μεγάλο αριθμό από
μαθήματα και εργαστήρια από τις κατευθύνσεις που αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις
σύγχρονες γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Φυσικής αποκτώντας εξειδίκευση σύμφωνα με τις
επιθυμίες τους. Το σύνολο των επιλεγέντων μαθημάτων και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους είναι αυτό
που θα επιτρέψει στους αποφοίτους να είναι ενημερωμένοι για τα σύγχρονα θέματα και τις
πολυποίκιλες εφαρμογές της Φυσικής καθώς επίσης και να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες
που αποτελούν τα εργαλεία της αλλά και σε πολλές περιπτώσεις τα παράγωγά της. Η γνώση αυτή θα
αποτελέσει πιθανά το έναυσμα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο
ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.
Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα σε όσες/ους αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής
και άλλων Τμημάτων του Π.Θ, που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, να
παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής σε θέματα διδασκαλίας/ διδακτικής της
Φυσικής και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους να
αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους.
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ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η φοίτηση στο Τμήμα Φυσικής είναι τετραετής. Κάθε ακαδημαικό εκτός χωρίζεται σε δυο περιόδους
(εξάμηνα). Τα μαθήματα που θα διδαχθεί ένας/μια φοιτητής/τρία ανήκουν σε κάποια από τις
ακόλουθες κατηγορίες:



Υποχρεωτικά (Κορμού)



Εργαστήρια



Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης



Επιλογής Κατεύθυνσης



Εργαστήρια Κατεύθυνσης



Βασικής επιλογής και



Ελεύθερης Επιλογής

Προκειμένου να λάβει το Πτυχίο του/της ο/η φοιτητής/τρία οφείλει να ολοκληρώσει
επιτυχώς: 40 μαθήματα :


32 υποχρεωτικά κορμού (Υ)



3 υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ)
ένα από τα οποία είναι εργαστήριο κατεύθυνσης



3 επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ)



2 βασικής επιλογής (BE)

Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να εκπονήσουν Πτυχιακή εργασία σε
θέμα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει η οποία αντικαθιστά 2 μαθήματα επιλογής
κατεύθυνσης. Στα μαθήματα αντιστοιχούν 6 ECTS για τα Υποχρεωτικά (Υ), τα Υποχρεωτικά
Κατεύθυνσης (ΥΚ), τις Επιλογές Κατεύθυνσης (ΕΚ) και Βασικής Επιλογής (ΒΕ), 6 ECTS για
τα εργαστηριακά, και στην Πτυχιακή εργασία 12 ECTS. Ελάχιστος αριθμός μονάδων ECTS
240. Τα μαθήματα Ελεύθερης επιλογής αντιστοιχούν στην λήψη της επάρκειας και μπορούν
να επιλεγούν εκτός των 240 ECTS. Στα μαθήματα αυτά η Πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε
10 ECTS και κάθε μάθημα έχει 4 ECTS. Για την λήψη της επάρκειας απαιτείται λήψη 5
μαθημάτων της ομάδας και Πρακτική Άσκηση ήτοι 30 ECTS.
Σημειώνεται ότι ο φοιτητής μπορεί να διαλέξει και να παρακολουθήσει περισσότερα
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μαθήματα επιλογής από αυτά που έχει δηλώσει ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση επιτυχούς
ολοκλήρωσής τους η βαθμολογία τους και τα αντίστοιχα ECTS δεν υπολογίζονται για την
λήψη του Πτυχίου αλλά αναγράφονται στο Συμπλήρωμα Πτυχίου.
Η βαθμολογία σε όλα τα μαθηματα ειναι δεκαβαθμια. Ο τελικος βαθμος αποφοιτησης,
καθοριζεται από την επίδοση στα 40 συνολικα μαθηματων που έχουν δηλωθεί ανά εξάμηνο
έως και την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών φοίτησης .
Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας των μαθημάτων ανά εξάμηνο για τα τρία πρώτα έτη
και ανά κατεύθυνση για το τέταρτο έτος
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1ο Έτος
1ο Εξάμηνο
11001

Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις - Κύματα -Θερμοδυναμική )

11002

Ανάλυση Ι

11003

Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία

11004

Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι ( C)

11005

Εργαστήριο Φυσικής Ι (Ανάλυση δεδομένων, Μηχανική)

2ο Εξάμηνο
21001

Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική )

21002

Ανάλυση ΙΙ

21003

Θεωρία Πιθανοτήτων

21004

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ (

21005

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά)

2ο Έτος
3ο Εξάμηνο
31001

Θεωρητική Μηχανική Ι (περιλαμβάνει και Ταλαντώσεις, Κύματα)

31002

Ηλεκτρομαγνητισμό Ι(Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός)

31003
31004

Εισαγωγή στη σύγχρονη φυσική (κβαντική δομή της ύλης, άτομα, μόρια,
πυρήνες)
Διαφορικές Εξισώσεις

31005

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική)

4ο Εξάμηνο
41001

Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστική Φυσική
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41002
41003

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Εξισώσεις Maxwell, ενέργεια ΗΜ πεδίου, απλά ΗΜ
κύματα)
Ηλεκτρονική Ι

41004

Μιγαδικές Συναρτήσεις

41005

Εργαστήριο Φυσικής ΙV ((Κβαντικά φαινόμενα, ατομική πυρηνική)

3ο Έτος
5ο Εξάμηνο
51001

Σχετικιστική Φυσική

51002

Στατιστική Μηχανική Ι

51003

Αστροφυσική Ι

51004

Κβαντομηχανική Ι

51005

Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική)

6ο Εξάμηνο
61001

Κβαντική Μηχανική ΙΙ

61002

Φυσική Πλάσματος Ι

61003

Πυρηνική Φυσική Ι

61004

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι

61005

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι

4ο Έτος
7ο Εξάμηνο
71001

Αριθμητική Ανάλυση
ΥΚ Εργαστήριο Κατεύθυνσης
ΥΚ
ΕΚ
ΒΕ

8ο Εξάμηνο
81001

Μηχανική Ρευστών
ΥΚ
ΕΚ
ΕΚ
ΒΕ
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Κατευθύνσεις
Θεωρητική Φυσική Αστροφυσική
Υποχρεωτικά κατεύθυνσης
71101

Αστροφυσική ΙΙ

71102

Εργαστήριο

7ο εξ
Κατεύθυνσης

Θεωρητική

Φυσική

7ο εξ

Αστροφυσικής

81103

8ο εξ

Κβαντική Μηχανική ΙΙΙ

Επιλογές Κατεύθυνσης
72101

Στατιστική Μηχανική ΙΙ

7ο εξ

72102

Δυναμικά Συστήματα

7ο εξ

82103

Ανάλυση Χρονοσειρών & Δεδομένων

8ο εξ

82104

Αστροφυσική ΙΙΙ

8ο εξ

82105

Ουράνια Μηχανική

8ο εξ

72106

Κοσμολογία

7ο εξ

82107

Γενική Θεωρία Σχετικότητας

8ο εξ

Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
71201

Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνική Φυσική , Φυσική

7ο εξ

Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος

71202

Πυρηνική Φυσική ΙΙ

7ο εξ

81203

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ

8ο εξ

Επιλογές Κατεύθυνσης
82201

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική

8ο εξ

82202

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

8ο εξ

83203

Μαγνητο-υδροδυναμική

8ο εξ

72204

Φυσική & Τεχνολογία Επιταχυντών

7ο εξ

72205

Αλληλεπίδραση Ακτινοβολιών και Ύλης

7ο εξ

72206

Φυσική και Τεχνολογία Ανιχνευτών Ακτινοβολίας

7ο εξ

82207

Φυσική & Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων

8ο εξ

82208

Ραδιενέργεια

Περιβάλλοντος,

Ακτινοπροστασία
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Δοσιμετρία

και

8ο εξ

82209

Ατομική & Μοριακή Φυσική

8ο εξ

72209

Φυσική Πλάσματος II

7ο εξ

82210

Σχετικιστική Κβαντική Θεωρία

8ο εξ

72106

Κοσμολογία

7ο εξ

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

71301

Εργαστήριο Δομής της Ύλης

7ο εξ

71302

Επιστήμη των Υλικών

7ο εξ

81303

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ

8ο εξ

Επιλογές Κατεύθυνσης
72101

Στατιστική Μηχανική ΙΙ

7ο εξ

72302

Φυσική Μετάλλων

7ο εξ

82303

Φυσική Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών διατάξεων

8ο εξ

82304

Φυσική Νανο-υλικών

8ο εξ

82305

Επιστήμη λεπτών υμενίων και νανοδομών

8ο εξ

82306

Σύνθετα και πολυμερικά υλικά

8ο εξ

72307

Βιουλικά

7ο εξ

72308

Μαγνητικά υλικά

7ο εξ

72309

Υπεραγώγιμα Υλικά

7ο εξ

72310

Φυσικοχημεία Ι

7ο εξ

82311

Υπολογιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών

8ο εξ

72312

Αλληλεπίδραση ακτινοβολιών και ύλης

7ο εξ

82209

Ατομική και Μοριακή Φυσική

8ο εξ

Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

71401

Εργαστήριο Μετρήσεων και Αυτοματισμών με ΗΥ

7ο Εξ

81402

Ηλεκτρονική ΙΙ

7ο εξ

81303

Φυσική των Laser Ι

8ο εξ

1. Επιλογές Κατεύθυνσης

82401

8ο εξ

Φυσική των Laser ΙΙ
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72402

Οπτο-ηλεκτρονική

7ο εξ

82403

Φυσική Μικροκυμάτων

72404

Εφαρμογές Aναλογικών Ηλεκτρονικών

7ο εξ

82405

Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

8ο εξ

82406

Θεωρία σημάτων και κυκλωμάτων

8ο εξ

72407

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

7ο εξ

72408

Ιατρική Φυσική

7ο εξ

72409

Φυσική της Ατμόσφαιρας

7ο εξ

82410

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

8ο εξ

& TeraHertz

8ο εξ

Βασικές Επιλογές
72501

Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής Ι (Θεωρία Sturm-Liouville,

7ο εξ

Συναρτήσεις Green, Θεωρία Ομάδων, Θεωρία Τελεστών)
82502

Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής ΙΙ (Τανυστικός Λογισμός,

8ο εξ

Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες)
72503

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (Θεωρία Διαταραχών,

7ο εξ

Λογισμός Μεταβολών)
82504

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ Ολοκληρωτικοί

8ο εξ

Μετασχηματισμοί, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις)
72505

Ανάλυση Κυκλωμάτων

7ο εξ

82506

Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

8ο εξ

72507

Βιοφυσική

7ο εξ

72508

Γεωφυσική

7ο εξ

72509

Μετεωρολογία

7ο εξ

82510

Κλιματολογία

8ο εξ

82511

Σεισμολογία

8ο εξ

82512

Περιβαλλοντική Φυσική

8ο εξ

73513

Ηπιες Μορφές Ενέργειας

7ο εξ

82514

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Μηχανική

8ο εξ

Μάθηση
72514

Εισαγωγή στους Κβαντικούς Υπολογιστές

7ο εξ

82515

Κβαντική Οπτική

8ο εξ

82516

Κβαντικοί υπολογισμοί και πληροφορία

8ο εξ

72517

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

7ο εξ

72518

Ξένη Γλώσσα και Ακαδημαϊκών Σκοπών
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Ι

7ο εξ

82519

Ξένη Γλώσσα και Ακαδημαϊκών Σκοπών

ΙΙ

8ο εξ

Ελεύθερες Επιλογές
02601

Ανόργανη Χημεία & Εργαστήριο

Χειμ εξ

02602

Οργανική Χημεία & Εργαστήριο

Εαρ. εξ

02603

Γεωλογία &Εργαστήριο

Χειμ εξ

02604

Βιολογία & Εργαστήριο

Εαρ. εξ

02605

Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

Χειμ εξ

02606

Διδακτική της Φυσικής

Χειμ εξ

02607

Διδακτική της Χημείας

Εαρ. εξ

02608

Διδακτική της Βιολογίας

Χειμ εξ

02609

Διδακτική της Γεωλογίας

Εαρ. εξ

02610

ΤΠΕ στην Διδασκαλία της Φυσικής

Εαρ. εξ

02611

Μεθοδολογία Έρευνας

Εαρ. εξ

02612

Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα (Γυμνάσιο – Λύκειο)

Χειμ/ εαρ. Εξ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Ακολουθεί το αναλυτικό περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μαθημάτων Επιλογής
κατευθύνσεων, των μαθημάτων βασικής επιλογής και των μαθημάτων ελέυθερης επιλογής . Στη
γραμμή τίτλου της περιγραφής κάθε μαθήματος αναγράφονται ο κωδικός, ο τίτλος, οι εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας της Θεωρίας των Ασκήσεων ή/και του Εργαστηρίου καθώς και οι Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS) του μαθήματος.

Α’ ΕΤΟΣ
1ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
11001

ΤΙΤΛΟΣ
Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις Κύματα -Θερμοδυναμική )

Θ
4

Α
2

Ε

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Μηχανική: (α) Κινηματική σε μία και δύο διαστάσεις, συστήματα αναφοράς και γαλιλαιϊκός
μετασχηματισμός, κυκλική κίνηση, σχετική κίνηση. (β) Δυναµική και νόµοι του Νεύτωνα, τριβή,
γραμμική ορμή, διατήρηση ορμής. Βαρύτητα και νόµος της Παγκόσµιας Έλξης. (γ) Έργο και
ενέργεια, κινητική και δυναμική ενέργεια, διατήρηση ενέργειας, κρούσεις (δ) δυναμική στερεού
σώµατος, ροπή αδράνειας, στροφορµή, διατήρηση στροφορμής, περιστροφή στερεού σώματος,
κινητική ενέργεια περιστροφής, κύλιση.
Ταλαντώσεις και Κύματα: Ελεύθερη ταλάντωση και απλή αρμονική κίνηση, μαθηματικό και
φυσικό εκκρεμές, υπέρθεση αρμονικών κινήσεων, ταλαντώσεις με απόσβεση, εξαναγκασμένες
ταλαντώσεις, συντονισμός. Κυµατική κίνηση, επίπεδα και σφαιρικά κύματα, ηχητικά κύµατα και
ακουστική, φαινόµενο Doppler, επαλληλία και στάσιµα κύµατα.
Θερµοδυναµική: Θερµοκρασία και ιδανικό αέριο, κινητική θεωρία αερίων, κατανομή Maxwell,
εσωτερική ενέργεια, θερμοχωρητικότητα, πραγματικά αέρια, καταστατικές εξισώσεις ιδανικών
και πραγματικών αερίων, κινητική θεωρία αερίων, 1ος νόµος της Θερµοδυναµικής, αντιστρεπτές
και μη αντιστρεπτές διαδικασίες, εντροπία και θερμότητα, 2ος νόµος της Θερµοδυναµικής.
11002

Ανάλυση Ι

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Απειροστικού Λογισμού. Ακολουθίες. Ακολουθίες Cauchy. Σύγκλιση
Ακολουθιών. Κριτήρια Σύγκλισης. Αριθμητικές Σειρές. Σειρές εναλλασσόμενου πρόσημου.
Κριτήρια Σύγκλισης. Εισαγωγή στις πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.
Είδη συναρτήσεων: Εκθετικές, Λογαριθμικές, Τριγωνομετρικές, Υπερβολικές, Αντίστροφες.
Μονοτονία ακρότατα συνάρτησης, Θεώρημα Bolzano. Όριο-συνέχεια συναρτήσεων. Είδη
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ασυνέχειας. Παράγωγοι και μελέτη συνάρτησης. Η έννοια του διαφορικού. Θεώρημα Rolle.
Θεώρημα Μέσης Τιμής. Δυναμοσειρές. Σειρές Taylor-Maclaurin. Αόριστα oλοκληρώματα. Βασικές
μέθοδοι ολοκλήρωσης. Ορισμένα ολοκληρώματα. Τεχνικές ολοκλήρωσης-εφαρμογές.
Γενικευμένα ολοκληρώματα. Κριτήρια ύπαρξης. Μέθοδοι ολοκλήρωσης

11003

Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Άλγεβρα διανυσμάτων, συγγραμμικά και συνεπίπεδα διανύσματα. Εσωτερικό, εξωτερικό, και μικτό
γινόμενο διανυσμάτων. Ευθεία και επίπεδο στον χώρο: διανυσματικές, παραμετρικές, και αναλυτικές
εξισώσεις, σχετικές θέσεις, απόσταση σημείου από επίπεδο, κοινή κάθετος και ελάχιστη απόσταση
ασύμβατων ευθειών, ευθεία ως τομή επιπέδων, προβολή ευθείας σε επίπεδο, επίπεδο οριζόμενο από
παράλληλες ευθείες. Καμπύλες στο επίπεδο: αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις, πολικές
συντεταγμένες, κωνικές τομές, εξισώσεις αξιοσημείωτων καμπυλών, αλλαγή συστήματος
συντεταγμένων (παράλληλη μετατόπιση και στροφή αξόνων) στο επίπεδο. Πίνακες: ιδιότητες και
άλγεβρα πινάκων, αντίστροφοι, ορθογώνιοι, συμμετρικοί, και σύνθετοι πίνακες. Oρίζουσες. Ομογενή
και μη ομογενή γραμμικά συστήματα, μέθοδος Gauss, μέθοδος Cramer. Διανυσματικοί χώροι και
υπόχωροι, γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων και γραμμική ανεξαρτησία, άθροισμα υποχώρων,
βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. Πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις, αλλαγή βάσης, όμοιοι
πίνακες, γραμμικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο, πίνακας στροφής στο επίπεδο και
στον χώρο. Βαθμός πίνακα. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο, ορθοκανονικοποίηση GramSchmidt. Τετραγωνικές μορφές. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνιοποίηση πίνακα,
μετασχηματισμός ομοιότητας, θεώρημα Cayley-Hamilton, ελάχιστο πολυώνυμο.
11004

Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι ( C)

2

2

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Υλικό και Λογισμικό. Δομημένος Προγραμματισμός
με τη γλώσσα C. Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και
Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες.
Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων Αποτελεσμάτων.
Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y (Microsoft Windows, Word, Excel, Internet) και στον δομημένο
προγραμματισμό (γλώσσα C).

11005

Εργαστήριο Φυσικής Ι
(Ανάλυση δεδομένων, Μηχανική)

Περιεχόμενα Μαθήματος
Θεωρητικό μέρος
55

1

3

6

Θεωρία Σφαλμάτων. Άσκηση: Βολές σε στόχο: Τυχαία – Συστηματικά σφάλματα. Μέσος όρος,
τυπική απόκλιση, % σφάλμα, κατανομή σφαλμάτων. Συνδυασμός – διάδοση σφαλμάτων.
Εφαρμογή: πείραμα βολών σε στόχο με σύγχρονη καταγραφή σε Η/Υ.
Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Νόμος του Ohm: Γραφικές παραστάσεις
πειραματικών μετρήσεων σε γραμμικούς και λογαριθμικούς άξονες. Ευθεία ελαχίστων
τετραγώνων. Εφαρμογή: πείραμα επιβεβαίωσης νόμου του Ohm σε γραμμικό αντιστάτη.
Παρεκκλίσεις από την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Μελέτη μη γραμμικού
αντιστάτη: Πηγές σφαλμάτων σε σύνθετο πείραμα. Αποκλίσεις από τη γραμμική συμπεριφορά.
Εφαρμογή: πείραμα μέτρησης αντίστασης θερμίστορ.
Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων μέτρησης και μεθοδολογίες χρήσης τους:
Μέτρηση θεμελιωδών φυσικών μεγεθών. Οργανολογία αναλογικών και ψηφιακών οργάνων,
χαρακτηριστικά, κλίμακες, πηγές σφαλμάτων.
Εργαστηριακό μέρος
Αναλυση και παρουσιαση πειραματικων αποτελεσματων, μεθοδος ελαχιστων τετραγωνων
γραφικες παραστασεις σε χιλιοστομετρικο χαρτι και με την χρηση καταλληλου λογισμικου
(Origin, SciDAVis, Mathematica, Matlab, Excel, Gnuplot κ.α.). Οδηγιες συγγραφης εργασιας.
Εργαστηριακες ασκησεις:
1. Μετρησεις μηκους (βερνιερος – μικρομετρο)
2. Μελετη νομων Νευτωνα με χρηση αεροτροχιας
3. Μελετη νομων κινησης με χρηση αεροτροχιας
4. Σπειροειδες ελατηριο - Νομος του Hooke
5. Μετρηση σταθερας ελατηριου μεσω ταλαντωσης σπειροειδους ελατηριου
6. Μετρηση σταθερας ελατηριου - Συνδεση ελατηριων σε σειρα
7. Μετρηση σταθερας ελατηριου - Συνδεση ελατηριων παραλληλα
8. Μελετη ελευθερη πτωσης
9. Μελετη μαθηματικου εκκρεμους -- Μετρηση επιταχυνσης βαρυτητας g
10. Μετρηση επιταχυνσης βαρυτητας g με φυσικο εκκρεμες (Katter’s η Bessel pendulum)
11. Προσδιορισμος της σταθερας παγκοσμιας ελξης G με την μεθοδο Cavendish

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
21001

ΤΙΤΛΟΣ
Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική )

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Στατικός ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Cοulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος του
Gauss για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Μαγνητικές δυνάμεις σε κινούμενα φορτία και
ρεύματα. Μαγνητικό πεδίο που παράγεται από κινούμενα φορτία και ρεύματα. Νόμος του
Ampere. Νόμος του Faraday. Συνεχές ρεύμα και Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα, νόμοι
Kirchhoff, ηλεκτρικά στοιχεία (αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία, διακόπτες, μετασχηματιστές) και
συνδέσεις αυτών. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Γεωμετρική οπτική. Ανάκλαση, Διάθλαση,
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Πόλωση. Φαινόμενα Συμβολής. Φαινόμενα Περίθλασης, Laser.
Στοιχεία μοριακής φυσικής

21002

Ανάλυση ΙΙ

4

Φασματοσκοπία μορίων.

2

6

Περιεχόμενα Μαθήματος
Διανυσματικές συναρτήσεις και στοιχεία θεωρίας καμπυλών στο χώρο (καμπύλες στο χώρο,
ισοϋψείς, εφαπτόμενο και κάθετο διάνυσμα σε καμπύλη, καμπυλότητα και στρέψη, παραγώγιση και
ολοκλήρωση διανυσματικών συναρτήσεων, τρίακμο και τρίεδρο Frenet, κινηματική και δυναμική σε
πολικές- κυλινδρικές συντεταγμένες.
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (Όρια, συνέχεια και διαφόριση στον Rn, μερική παράγωγος,
κατευθυνόμενη παράγωγος, ολικό διαφορικό και τέλειο διαφορικό, διανυσματικά πεδία, κλίση,
απόκλιση και στροβιλισμός, θεώρημα
αντίστροφης
συνάρτησης, θεώρημα πεπλεγμένης
συνάρτησης, συναρτησιακή εξάρτηση, τοπικά, ολικά, και δεσμευμένα ακρότατα, πολλαπλασιαστές
Lagrange).
-

-

-

Πολλαπλά ολοκληρώματα (Διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες,
θεώρημα Fubini υπολογισμός εμβαδών και κέντρων μάζας, τριπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνιες,
κυλινδρικές, και σφαιρικές συντεταγμένες, υπολογισμός όγκων και μαζών).
Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα (Επικαμπύλια ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους,
κυκλοφορία διανυσματικού πεδίου, επικαμπύλια ανεξάρτητα της διαδρομής, έργο δύναμης,
θεώρημα Green, απλά και πολλαπλά συνεκτικοί τόποι του R2, στοιχεία θεωρίας επιφανειών,
επιφανειακά ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους).
Διανυσματική ανάλυση (συναρτήσεις δυναμικού και διατηρητικά πεδία, θεώρημα απόκλισης
(Gauss), θεώρημα Stokes).

21003

Θεωρία Πιθανοτήτων

4

2

6

Περιεχόμενα μαθήματος
Στοιχεία Συνδυαστικής: Μέτρηση διακριτών δομών. Ο προσθετικός και ο πολλαπλασιαστικός
κανόνας. Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί χωρίς και με επανάληψη. Μοντέλα σφαιριδίων σε
κουτιά. Η αρχή του εγκλεισμού-αποκλεισμού. Τύπος του Stirling. Προβλήματα διαμερίσεων, κατοχής
και συμπτώσεων.
Πείραμα τύχης και δειγματικό σημείο. Δειγματικός χώρος και έννοια ενδεχόμενου. Ορισμός
πιθανότητας, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, κλασική πιθανότητα. Οριακή σχετική συχνότητα και
γεωμετρική πιθανότητα, εμπειρική πιθανότητα. Αξιώματα Kolmogorov. Έννοια κλασικής
πιθανότητας. Δεσμευμένες πιθανότητες, Περιορισμός δειγματικού χώρου και πολλαπλασιαστικός
νόμος. Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας και Θεώρημα Bayes. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού
κατανομή τυχαίων μεταβλητών. Ανεξαρτησία. Μέση τιμή, διασπορά, συνδιακύμανση, συντελεστής
συσχέτισης. Ανισότητα Cauchy-Schwarz, ανισότητες Markov και Chebyshev.
Ομοιόμορφη, διωνυμική, γεωμετρική & υπεργεωμετρική κατανομή, κατανομή Poisson. Δεσμευμένη
μέση τιμή. Ασθενής νόμος μεγάλων αριθμών.
Πιθανογεννήτριες. Πολυωνυμική και πολυμεταβλητή υπεργεωμετρική κατανομή. Συνεχείς
κατανομές. Συνάρτηση κατανομής και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Μέση τιμή, διασπορά.
Ομοιόμορφη, εκθετική και κανονική κατανομή. Κατανομή Γάμμα και Βήτα. Ροπογεννήτριες. Από
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κοινού κατανομή συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Ανεξαρτησία. Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών
με την μέθοδο του αντίστροφου μετασχηματισμού

21004

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ (Matlab,
Python)

2

2

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Βασικές αρχές προγραμματισμού, εισαγωγή στις διερμηνευτικές γλώσσες και εκτεταμένη
παρουσίαση του υπολογιστικού πακέτου MATLAB της γλώσσας Python και των λειτουργιών τους.
Επιλογή μεταξύ προτεινόμενων θεμάτων από τους φοιτητές που αφορούν σε αντικείμενα
σχετιζόμενα με θέματα Φυσικής Ανάπτυξη του θέματος από ομάδες φοιτητών.
Εργαστηριακή εξάσκηση στην χρήση του Matlab και στον προγραμματισμό σε γλώσσα Python.
Εφαρμογές σε ποικίλα θέματα που αφορούν προσομοίωση και μελέτη Φυσικών Συστημάτων.

21005

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
(Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά)

1

3

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Εργαστηριακή εξάσκηση στις ακόλουθες περιοχές :
1. Στάσιμα διαμήκη κύματα μελέτη με σπειροειδές ελατήριο
2. Απορρόφηση υπερήχων στον αέρα
3. Θερμιδομετρία - Μελέτη νόμου Joule
4. Μέτρηση θερμικής διαστολής, θερμοχωρητικότητα αερίων, στερεών.
5. Θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων.
6. Θερμική μόνωση και αγωγιμότητα.
7. Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.
8. Μελέτη του φαινομένου Doppler.
9. Μέτρηση συχνότητας χορδών.
10. Στάσιμα κύματα υπερήχων.
11. Μέτρηση ιξώδους υγρών, άνωση, μ.
12. Μέτρηση υδροστατικής και ατμοσφαιρικής πίεσης, επιφανειακή τάση
13.Εφαρμογές-νόμος Bernoulli

ΣΥΝΟΛΟ
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B’ ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ
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Α
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31001

Θεωρητική Μηχανική

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Κινηματική υλικού σημείου.
Αδρανειακά συστήματα. Νόμοι του Νεύτωνα. Θεωρήματα διατήρησης. Δυνάμεις που
προέρχονται από δυναμικό. Ολοκληρώματα κίνησης.
Ωστικές δυνάμεις. Κρούσεις. Κινούμενα συστήματα αναφοράς (κίνηση σε μη αδρανειακό
σύστημα και εφαρμογές).
Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας (όρια κίνησης, μελέτη σημείων ισορροπίας με τη μέθοδο των
διαταραχών και διαγράμματα φάσεων, αρμονικός ταλαντωτής).
Κεντρικές δυνάμεις (όρια, ολοκληρώματα κίνησης, κυκλικές τροχιές και ευστάθειά τους,
δυνάμεις αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης, νόμοι του Kepler).
Σκεδασμός. Συστήματα πολλών σωματίων και κίνησή τους. Πρόβλημα δύο σωμάτων. Κίνηση
σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα.
Βαρυτικό πεδίο, βαρύτητα από εκτεταμένα σώματα, παλιρροϊκές δυνάμεις.
Λαγκρανζιανή μηχανική. Λογισμός μεταβολών, εξισώσεις Lagrange, εφαρμογές.
Χαμιλτονιανή μηχανική. Εξισώσεις Hamilton, αρχή του Hamilton.
31002

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Μαθηματικό υπόβαθρο (συνάρτηση δέλτα, θεώρημα Helmholtz). Αγωγοί, πυκνωτές. Γενικές ιδιότητες
των λύσεων της Laplace. Θεωρήματα μοναδικότητας.
Μέθοδοι επίλυσης: Μέθοδος ειδώλων. Μέθοδος αντιστροφής. Συνοριακά προβλήματα σεκαρτεσιανές,
σφαιρικές και κυλινδρικές συντεταγμένες. Πολυπολικό ανάπτυγμα. Διηλεκτρικά. Πόλωση, δέσμια
φορτία. Μηχανισμοί πόλωσης. Ηλεκτρική μετατόπιση D. Συνοριακές συνθήκες. Γραμμικά
διηλεκτρικά. Διηλεκτρικά και πυκνωτές. Επίλυση της Laplace σε διηλεκτρικά. Ενέργεια και δυνάμεις
σε γραμμικά διηλεκτρικά. Μαγνητοστατική, νόμος Ampere. Διανυσματικό δυναμικό Α. Συνοριακές
συνθήκες. Τεχνικές εύρεσης του Α. Μαγνητοστατικά πεδία στην ύλη. Παραμαγνητικά και
διαμαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση Μ. Δέσμια ρεύματα. Πεδίο H. Συνοριακές συνθήκες. Γραμμικά
μαγνητικά υλικά. Βαθμωτό δυναμικό στο μαγνητισμό. Σιδηρομαγνητισμός. Νόμος επαγωγής.
Εξισώσεις του Maxwell.
31003

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Η κβαντική θεώρηση του φωτός. Η ακτινοβολία του μέλανος σώµατος, Η εξήγηση του Planck, Το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Το φαινόμενο Compton, Φως και βαρύτητα. Η κβαντική θεώρηση της
ύλης. Το πλανητικό µοντέλο του ατόµου, Η θεωρία του Bohr. Τα υλοκύµατα de Broglie .Η θεµελίωση
της κβαντικής φυσικής. Η κυµατοσυνάρτηση και η εξίσωση του Schroedinger. Σωµατίδιο σε κουτί,
Η στατιστική σηµασία της κυµατοσυνάρτησης και τα παρατηρήσιµα κβαντοµηχανικά µεγέθη. Η
αρχή της αβεβαιότητας. Aπλές εφαρµογές: Ο αρµονικός ταλαντωτής, Το σκαλοπάτι δυναµικού –
ανάκλαση, Το φράγµα δυναµικού - φαινόµενο σήραγγας και εφαρµογές. Κβαντοµηχανική σε τρεις
διαστάσεις Το άτοµο του Υδρογόνου. Το φαινόµενο Zeeman. Το πείραµα Stern – Gerlach. Το spin και
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η απαγορευτική αρχή του Pauli. Ατοµική δοµή της ύλης.
Στατιστική Φυσική : Η κατανοµή Maxwell-Boltzmann, Κβαντική στατιστική, Bose-Einstein και το
αέριο φωτονίων, Fermi-Dirac και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των µετάλλων.
Λέιζερ : Απορρόφηση, αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή - Αναστροφή πληθυσμών και
λειτουργία του λέιζερ - Εφαρμογές

31004

Διαφορικές Εξισώσεις

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ειδικών μορφών (γραμμικές, Βernoulli, Riccati, χωριζομένων
μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, πολλαπλασιαστές Euler). Ύπαρξη, μονοσήμαντο, επεκτασιμότητα
των λύσεων, καλώς τοποθετημένα προβλήματα. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης: Γενική
Θεωρία ομογενών και μη ομογενών διαφορικών εξισώσεων. Η μέθοδος των δυναμοσειρών.
Προβλήματα Συνοριακών Τιμών τύπου Sturm–Liouville. Μετασχηματισμός Laplace. Σύντομη
εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
31005

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ
(Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική)

1

3

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Εργαστηριακή Άσκηση στα ακόλουθα θέματα:
1. Μαγνητικό πεδίο Γης
2. Μέτρηση χαμηλής αντίστασης με την μέθοδο των τεσσάρων επαφών
3. Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς με χρήση επίπεδου πυκνωτή
4. Μέτρηση θερμοκρασιακής εξάρτησης ηλεκτρικών παραμέτρων αντιστάσεων και διόδων
5. Γέφυρα Wheatstone για μέτρηση στοιχείων RLC
6. Μαγνητικά πεδία από διάφορα σωληνοειδή --Νόμος Biot Savart
7. Νόμος Οhm
8. Επαλληλία κινήσεων -- μετρήσεις με παλμογράφο
9. Συνδεσμολογία αντιστάσεων
10. Κυκλώματα A/C, (RL, RC, RLC, συντονισμός)
11. Νόμος Coulomb
12. Γεννήτρια Van de Graaff
13. Μέτρηση εστιακής απόστασης συγκλίνοντος φακού

ΣΥΝΟΛΟ

30

4ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
41001

ΤΙΤΛΟΣ
Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη
Στατιστική Φυσική
60

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Καταστατική εξίσωση. 1ος νόµος & 2ος νόµος Θερµοδυναµικής. Μηχανές Carnot, αρχή μέγιστου
έργου. Θερµοδυναµικά δυναµικά,, σχέσεις Maxwell, αναγωγή θερμοδυναμικών παραγωγων.
Μεταβάσεις φάσεων. Μικροκανονική, κανονική και μεγάλη κανονική κατανομή. Μακροκανονική
κατανοµή. Στατιστική Fermi-Dirac
Στατιστική Bose–Einstein. Θεωρία διακυµάνσεων

41002

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

4

2

6

Περιεχόμενο Μαθήματος
Εφαρμογές των εξισώσεων του Maxwell . Εισαγωγή της έννοιας των ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών
και των βαθμίδων. Εισαγωγή του τανυστή Μaxwell. Διατήρηση ενέργειας-ορμής. Ηλεκτρομαγνητικά
κύματα στον ελεύθερο χώρο. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα μέσα και σε αγωγούς.
Διασπορά κυμάτων. Κυματοδηγοί, κοιλότητες και γραμμές μεταφοράς. Ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία. Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου, δυναμικά Lienard-Wiechert, πεδία
κινουμένου φορτίου, ακτινοβολούμενη ισχύς. Ανάδραση ακτινοβολίας

41003

Ηλεκτρονική Ι

4

1

1

6

Περιεχόμενα Μαθήματος
Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων, Ημιαγωγοί, Επαφή ΡΝ, ιδιότητες. Δίοδοι στερεάς καταστάσεως,
(ανόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, φωτοδίοδοι, κλπ) λειτουργία κυκλώματα και εφαρμογές.
Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς. Transistor επίδρασης πεδίου
(FET), μελέτη, ανάλυση, εφαρμογές. Ενισχυτές με transistor, μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων.
Ενισχυτές FET. Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, ΑΒ, C, D). Thyristor, Diac, Triac,
UJT, κλπ, ανάλυση, λειτουργία, εφαρμογές. Συναρτήσεις μεταφοράς κυκλωμάτων, καθορισμός
μηδενικών, πόλων. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών.. Τελεστικός ενισχυτής, ιδανικός - μη ιδανικός.

41004

Μιγαδικές Συναρτήσεις

4

2

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Μιγαδικοί αριθμοί, στοιχειώδεις συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής, πλειότιμες συναρτήσεις κλάδοι.
Συνέχεια. Παράγωγος μιγαδικής συνάρτησης, αναλυτικές συναρτήσεις και εξισώσεις Cauchy –
Riemann, αρμονικές συναρτήσεις.
Απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών συναρτήσεων, σύμμορφες απεικονίσεις και εφαρμογές στην
φυσική.
Μιγαδικές δυναμοσειρές, σειρές Taylor και Laurent, ταξινόμηση των ανωμαλιών, επικαμπύλιο
ολοκλήρωμα, θεώρημα Cauchy και θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων, υπολογισμός
ολοκληρωμάτων.
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Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace, εφαρμογές στις μερικές και στις συνήθεις διαφορικές
εξισώσεις, οι μέθοδοι της στάσιμης φάσης και της απότομης καθόδου.
41005

Εργαστήριο Φυσικής IV (Κβαντικά
Φαινόμενα Ατομική & Πυρηνική Φυσική )

1

3

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Εργαστηριακή Άσκηση στα ακόλουθα θέματα:
1. Καθοδικές ακτίνες, λόγος φορτίου προς μάζα ηλεκτρονίου (e/me)
2. Μελέτη Ανιχνευτή Geiger-Muller (GM)
3. Ανίχνευση και απορρόφηση ακτινοβολίας β
4. Ανίχνευση και απορρόφηση ακτινοβολίας γ.
5. Μελέτη Ανιχνευτών Σπινθηρισμών
6. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας γ με την ύλη – Δοσιμετρία.
7. Περίθλαση ηλεκτρονίων σε κρυσταλλικό στερεό.
8. Το πείραμα Franck-Hertz.

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ’ ΈΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
51001

ΤΙΤΛΟΣ
Σχετικιστική Φυσική

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Η έννοια του χωροχρόνου και η αρχή της σχετικότητας, ιδιόχρονος. Τετραδιανύσματα και τανυστές,
ο κώνος φωτός, χωροχρονικά διαγράμματα. Σχετικιστική κινηματική: μετασχηματισμοί Lorentz,
διαστολή χρόνου, συστολή μήκους, ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ανάλυση «παραδόξων».
Σχετικιστική δυναμική (τετρα-ορμή και διατήρησή της, σχετικιστικές κρούσεις). Σχετικότητα και
Ηλεκτροδυναμική: Τετραδιάστατη έκφραση εξισώσεων Μάξγουελ, μετασχηματισμοί ηλεκτρικού
και μαγνητικού πεδίου.
Ο τανυστής ενέργειας-τάσης. Βασικές ιδέες της γενικής σχετικότητας. Σχετικιστική κοσμολογία: οι
εξισώσεις Friedman-Robertson-Walker και η επίλυσή τους για τα απλούστερα μοντέλα.

51002

Στατιστική Μηχανική Ι

4
62

2

6

Περιεχόμενο Μαθήματος
Θερμοδυναμικη, θεμελια και συναφεις νομοι. Θεμελιωση της κλασικης στατιστικης φυσικης.
Απομονωμενο συστημα, μικροκανονικη κατανομη. Συστημα σε λουτρο θερμοτητας, κανονικη
κατανομή. Συστημα σε θερμικο λουτρο με σταθερη πιεση, ισοβαρικη-ισοθερμικη κατανομη. Ανοιχτο
συστημα, μεγαλοκανονικη κατανομη. Κβαντικη στατιστικη, κατανομες Bose-Einstein και Fermi-Dirac.
Ιδανικα κβαντικα αερια, εκφυλισμενο αεριο Fermi, συμπυκνωση Bose Einstein. Ακτινοβολια μελανου
σωματος.

51003

Αστροφυσική Ι

4

2

0

6

Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή στην Αστρονοµία (Ιστορία της Αστρονοµίας-Το Ηλιακό σύστηµα). Αποστάσεις και
Λαµπρότητα των ουράνιων αντικειµένων (Τηλεσκόπια-Διαστάσεις στο Σύµπαν).
Ηλιακή
ακτινοβολία και τα άστρα (Ηλιακή σταθερά. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος). Στοιχεία για τη φυσική
του Ήλιου (Πυρηνική καύση, Πυρηνοσύνθεση, Διάχυση φωτονίων, Δινορεύµατα , Φαινόµενα της
ατµόσφαιρας του Ήλιου). Αστρικά σµήνη και το διάγραµµα Hertzsprung – Russell. Δοµή και εξέλιξη
των άστρων (Κύρια ακολουθία, Κλάδος γιγάντων, Έκρηξη υπερκαινοφανών). Αστρικός θάνατος
(Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων, Μαύρες Τρύπες). Διπλά άστρα (Συµπαγή άστρα σε διπλά
συστήµατα, Δίσκος προσρόφησης, Πίδακες).

51004

Κβαντομηχανική Ι

2

2

0

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Σύντομη ιστορική επισκόπηση. Η κυματοσυνάρτηση και η εξίσωση Schrödinger, η γενική έννοια της
κβαντικής κατάστασης και ο συμβολισμός Dirac. Τελεστές: ιδιότητες, είδη τελεστών, ιδιοτιμές,
ιδιοδιανύσματα. Φυσική σημασία τελεστών, αναπαραστάσεις θέσης και ορμής, συνεχές φάσμα. Η
χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Schrödinger και η σημασία της. Μονοδιάστατα συστήματα: φράγμα
δυναμικού, πηγάδια δυναμικού, δυναμικά δέλτα, περιοδικά δυναμικά και θεώρημα Bloch, αρμονικός
ταλαντωτής (διαφορική μορφή). Το σύστημα δύο επιπέδων και ο αρμονικός ταλαντωτής (αλγεβρική
λύση). Κεντρικά δυναμικά σε 2 και 3 διαστάσεις, άτομο υδρογόνου. Κβαντικές πιθανότητες, ο
κανόνας του Born και η γενίκευσή του, η σημασία της μέτρησης. Χρονική εξέλιξη κβαντικών
συστημάτων: εικόνες Heisenberg και Schrödinger, θεώρημα Ehrenfest, χρονική εξέλιξη ελεύθερου
σωματιδίου. Αρμονικός ταλαντωτής.Άτομο του υδρογόνου.

51005

Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική)

Περιεχόμενο μαθήματος
63

1

3

6

Εργαστηριακή Άσκηση στα ακόλουθα θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εισαγωγή στα προγράμματα προσομοίωσης ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Συνεχή και Διακριτά Σήματα - Μετασχηματισμός Fourier.
Συνέλιξη, Αυτοσυσχέτιση και Ετεροσυσχέτιση Σημάτων.
Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου – Δειγματοληψία.
Σχεδίαση και υλοποίηση και μέτρηση κυκλωμάτων.
Τρανζίστορ Εγκάρσιου Πεδίου και σχετικές εφαρμογές.
Κυκλώματα Χρονισμού και σχετικές εφαρμογές.
Θυρίστορ και σχετικές εφαρμογές.

ΣΥΝΟΛΟ

30

6ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
61001

ΤΙΤΛΟΣ
Κβαντική Μηχανική ΙΙ

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Σύνθετα κβαντικά συστήματα και η μαθηματική τους περιγραφή. Γενική θεωρία στροφορμής: η
άλγεβρα της στροφορμής, αναπαραστάσεις, τροχιακή στροφορμή, σύνθεση στροφορμών.
Σωμάτια σε τρεις διαστάσεις: τροχιακή στροφορμή και κεντρικά δυναμικά, η περιγραφή του σπιν,
ολική στροφορμή. Τροχιακή στροφορμη. Κεντρικα δυναμικα και ατομο Υδρογονου.
Αλληλεπιδραση σωματιδιων με ηλεκτρομαγνητικο πεδιο: κινηση σε ομογενη ηλεκτρικα και
μαγνητικα πεδια, μεταπτωση του σπιν. Στροφορμη και σπιν. Προσθεση στροφορμων. Όμοια
σωματια και απαγορευτικη αρχη Pauli. Συστήματα ταυτόσημων σωματιδίων, το αξίωμα
συμμετροποίησης, μποζόνια και φερμιόνια, θεώρημα σπιν στατιστικής. Θεωρία διαταραχών:
διορθώσεις στο φάσμα του υδρογόνου, το άτομο του ηλίου, φαινόμενα Stark και Zeeman. Θεωρία
μεταβολών: εφαρμογή στο άτομο του ηλίου. Κβαντικές μεταβάσεις: ρυθμοί μετάβασης, ρυθμός
ιονισμού, χρυσός κανόνας του Φέρμι.

61002

Φυσική Πλάσματος Ι

4

2

6

Περιεχόμενο Μαθήματος
Παράμετροι πλάσματος. Μήκος Debye – Θωράκιση Debye. Συχνότητα Πλάσματος. Κίνηση
φορτισμένων σωματιδίων σε Η/Μ πεδία διαφόρων τοπολογιών. Αδιαβατικές σταθερές.
Αγωγιμότητα πλάσματος. Μαγνητοϊοντική θεωρία. Διάδοση Η/Μ κυμάτων σε κρύο και θερμό
64

μαγνητόπλασμα. Στατιστική περιγραφή συστήματος σωματιδίων και πεδίων. Εξίσωση Boltzmann.
Εξίσωση Vlasov. Ηλεκτροστατικά κύματα. Απόσβεση Landau. Αστάθειες δέσμης σωματιδίων.
Παραδείγματα Φυσικού και Τεχνητού Πλάσματος. Συσκευές μέτρησης σωματιδίων πλάσματος.

61003

Πυρηνική Φυσική Ι

4

2

0

6

Περιεχόμενα Μαθήματος
Πυρήνας του Ατόμου (μέγεθος, σχήμα, δυνάμεις, φορτίο, μάζα). Μάζα και ενέργεια σύνδεσης του
πυρήνα, πρότυπο της υγρής σταγόνας, ημιεμπειρικός τύπος του Weizsacker, κοιλάδα βσταθερότητας. Πυρηνικές δυνάμεις, χαρακτηριστικά τους, Δυναμικό Yukawa, Πυρηνικές Ιδιότητες:
σπιν του πυρήνα, μαγνητική διπολική ροπή, ηλεκτρική τετραπολική ροπή Πυρηνικά πηγάδια
δυναμικού, Aλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου, Μοντέλα πυρήνων, Πρότυπο των φλοιών
Πυρηνικές διασπάσεις, ραδιενέργεια, ραδιενεργές σειρές, εφαρμογές (α-διάσπαση, κβαντομηχανική
ερμηνεία, νόμος Geiger-Nutal, β-διάσπαση, θεωρία Fermi, γ-διάσπαση, κανόνες επιλογής, πυρηνικός
συντονισμός, εφαρμογές Πυρηνικές αντιδράσεις. Αρχές σχάσης και σύντηξης Αρχές λειτουργίας
ανιχνευτών ακτινοβολίας
Συνοπτική περιγραφή θεμελιωδών πειραμάτων πυρηνικής φυσικής Εφαρμογές: πυρηνικοί
αντιδραστήρες, ο ήλιος ως σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κλπ.

61004

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι

4

2

0

6

Περιεχόμενο μαθήματος
Η φυσική των επιταχυντών. Σωματιδιακοί ανιχνευτές. Ποιες φυσικές ποσότητες είναι μετρήσιμες και
πώς. Ενεργή διατομή και χρόνο ημιζωής. Σχετικιστική περιγραφή κρούσεων, συντονισμοί, Ο ρόλος
των συμμετριών: θεώρημα της Νέδερ, διατηρήσιμες ποσότητες. Χωροχρονικές συμμετρίες:
συμμετρία Πουανκαρέ, συμμετρίες C, T, και P. Εσωτερικές συμμετρίες και διατηρήσιμα φορτία. Οι
τρεις δυνάμεις: βασικές ιδιότητες, ακριβείς και προσεγγιστικές διατηρούμενες ποσότητες για κάθε
δύναμη. Περιγραφή των αλληλεπιδράσεων: η έννοια του κβαντικού πεδίου, κανόνες Φάυνμαν και
θεωρίες βαθμίδας. Λεπτόνια και ιδιότητές τους. Οι ισχυρές δυνάμεις: μεσόνια και βαρυόνια, ιδιότητες,
το μοντέλο των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική και ασυμπτωτική ελευθερία. Ασθενείς
αλληλεπιδράσεις: θεωρία Φέρμι, θεωρία βαθμίδας για ασθενείς δυνάμεις και τα προβλήματά της.
Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας, μηχανισμός Higgs, η σύγχρονη θεωρία ηλεκτρασθενών
αλληλεπιδράσεων. Σωματιδιακές ταλαντώσεις, φυσική νετρίνων. Το καθιερωμένο πρότυπο.

61005

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι

Περιεχόμενο μαθήματος
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4

2

0

6

Κρυσταλλική Δομή: Πλέγμα, βασικοί τύποι πλέγματος, απλές κρυσταλλικές δομές, αντίστροφο
πλέγμα, ζώνες Brillouin.
Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα,
κανονικοί τρόποι δόνησης & φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα, θερμική
αγωγιμότητα.
Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, διηλεκτρική συνάρτηση, ιοντική και ηλεκτρονική
πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες & σχέσεις Kramers-Kronig.
Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, ενεργός μάζα ηλεκτρονίου,
θεώρημα Bloch, μέταλλα-μονωτές-ημιαγωγοί, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών
καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητας, δομή αδάμαντα.
Ημιαγωγοί: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες,
αποδέκτες, παγίδες, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ευκινησία & μηχανισμοί σκέδασης φορέων,
φαινόμενο Hall.

ΣΥΝΟΛΟ

30

Δ ΕΤΟΣ
7ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
81001

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί. Στατική των ρευστών & κινηματική των ρευστών
Εξίσωση συνεχείας και συνάρτηση ροής. Ιδανικά ρευστά, εξισώσεις κίνησης και ολοκληρώματα
τους. Πραγματικά ρευστά και οι κινηματικές εξισώσεις τους. Ολοκληρωτικές εξισώσεις κινήσεως.
Εξίσωση ενέργειας. Θεωρία οριακού στρώματος & θερμικού οριακού στρώματος. Τυρβώδης ροή &
μοντέλα Τύρβης. Στοιχεία μαγνητοϋδροδυναμικής. Ειδικά θέματα ρευστομηχανικής (ευστάθεια
ροής, FHD, πολυφασική ροή).

ΥΚ Εργαστήριο Κατεύθυνσης
ΥΚ

4

2

6
6

ΕΚ

6
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ΒΕ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

8ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.
81001

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Θ

A

4

2

E

ECTS
6

Περιεχόμενο μαθήματος
Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί. Στατική των ρευστών & κινηματική των ρευστών
Εξίσωση συνεχείας και συνάρτηση ροής. Ιδανικά ρευστά, εξισώσεις κίνησης και ολοκληρώματα τους.
Πραγματικά ρευστά και οι κινηματικές εξισώσεις τους. Ολοκληρωτικές εξισώσεις κινήσεως. Εξίσωση
ενέργειας. Θεωρία οριακού στρώματος & θερμικού οριακού στρώματος. Τυρβώδης ροή & μοντέλα
Τύρβης. Στοιχεία μαγνητοϋδροδυναμικής. Ειδικά θέματα ρευστομηχανικής (ευστάθεια ροής, FHD,
πολυφασική ροή).

ΥΚ

6

ΕΚ

6

ΕΚ

6

ΒΕ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
71101 Αστροφυσική ΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (7o εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος







Αστρικές ατμόσφαιρες.
Εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας – Συνεχή και γραμμικά φάσματα.
Εσωτερικό των αστέρων.
Αστρική γέννηση.
Εξέλιξη αστέρων μικρής και μεγάλης μάζας.
Θάνατος των αστέρων: λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, υπερκαινοφανείς, μελανές
οπές.

71102 Εργαστήριο Κατεύθυνσης Θεωρητική Φυσική Αστροφυσικής
Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 6(7o εξ)
Προτάσεις από τους διδάσκοντες
81103 Κβαντική Μηχανική ΙΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS6 (8o εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος








Οι βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας.
Η κβαντική περιγραφή σύνθετων συστημάτων: εναγκαλισμός, ανισότητες Μπελ,
θεώρημα μη επικοινωνίας και μη αντιγραφής, κβαντική τηλεμεταφορά. Βασικές ιδέες
κβαντικής πληροφορίας και υπολογισμού.
Συμμετρίες στην κβαντική θεωρία, θεώρημα του Βίγκνερ, αντιστροφή χρόνου και
χώρου, ομάδα Γαλιλαίου και μοναδιαίες αναπαραστάσεις της.
Σκέδαση: μέθοδος μερικών κυμάτων, οπτικό θεώρημα, προσέγγιση Born.
Κβαντική θεωρία ανοικτών συστημάτων, η εξίσωση Lindbland, εφαρμογή στην
οπτική εξίσωση μάστερ και την αυθόρμητη εκπομπή ατόμων, αποσυμφωνία
(decoherence) λόγω περιβάλλοντος.
Κβαντική θεωρία μέτρησης: το μοντέλο του von Neumann, μετρήσεις με ύστερη
επιλογή, το πρόβλημα της μέτρησης.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
72101 Στατιστική Μηχανική ΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (7o εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος















Ισορροπία και θερμοδυναμικά δυναμικά, ισορροπία ομογενών συστημάτων,
ισορροπία φάσεων
Εξίσωση Van der Waals, ιδιότητες αερίου VdW, θερμοδυναμική αλλαγής φάσεων,
άλλα είδη φάσεων στο πρότυπο VdW, κρίσιμη συμπεριφορά, προσέγγιση της θεωρίας
μέσου πεδίου, παράμετροι μοριακού πεδίου, κρίσιμη συμπεριφορά.
Σιδηρομαγνητισμός, αλληλεπίδραση ανταλλαγής, πρότυπο Heisenberg, πρότυπο
Ising, κύματα spin και μαγνόνια, θεωρία Weiss, κρίσιμη συμπεριφορά
Ενοποιημένη θεώρηση κρίσιμης συμπεριφοράς σε ρευστά και μαγνητικά υλικά.
Προσέγγιση Bragg-Williams. Εφαρμογή σε σιδηρομαγνητικά υλικά, κράματα,
διαλύματα, τήξη στερεών, κρυστάλλους με πλεγματικά κενά ή προσμίξεις,
μακρομόρια, προσρόφηση μορίων από επιφάνειες κλπ.
Θεωρία αποκλειόμενου όγκου σε μακρομόρια, κρίσιμη συμπεριφορά, αναλογίες με
σιδηρομαγνητισμό.
Συμμετρία, έννοια παραμέτρου τάξης, ενεργός χαμιλτονιανή, κατασκευή του
αναπτύγματος της ενέργειας, συναρτησιακό Landau, υποθέσεις .
Αλλαγές φάσης 2ης τάξης, μήκος συσχέτισης, υπολογισμός των κρίσιμων εκθετών,
νόμοι κλίμακας. Συναρτήσεις απόκρισης: α) θερμοχωρητικότητα. Ανάπτυγμα Landau
αερίου VdWs. Σιδηροηλεκτρισμός.
Αλλαγές φάσης 1ης τάξης, ρόλος της συμμετρίας, ταξινόμηση, τρικρίσιμο σημείο,
διευκρινίσεις για τους κρίσιμους εκθέτες, θερμοχωρητικότητα. Τάξη
προσανατολισμού. Μετάβαση Ι-Ν. Μονοδιάστατη μεταθετική συμμετρία,
κρύσταλλος. Σύστημα με επίδραση εξωτερικού μακροσκοπικού πεδίου. Συναρτήσεις
απόκρισης: β) επιδεκτικότητα. Αλλαγή της τάξης μια μετάβασης φάσης. Συστήματα
με δύο παραμέτρους τάξης. Σύζευξη παραμέτρων τάξης. Πιεζοηλεκτρισμός,
αντισιδεροηλεκτρισμός.
Virial, μέθοδος των κλάστερ, θερμοδυναμική διεπιφανειών, εμπυρήνωση.
Διακυμάνσεις: Ανομοιογένειες κοντά στις αλλαγές φάσης, Ανάπτυξη βαθμίδας και
προσέγγιση των Ornstein-Zernike, Κριτήριο Ginsburg.
Επακανονικοποίηση: Μοντέλο Ising σε 1D, Λύση μοντέλου Ising σε 1D με
επακανονικοποίηση, Μοντέλο Ising σε 2D με επακανονικοποίηση Kadanoff
Διήθηση (Percolation): Μοντέλα (Bond-Site) και Σημασία, Σημαντικές Ποσότητες και
Παράμετρος Τάξης, Αλλαγή φάσης σε 1 διάσταση, Αλλαγή Φάσης σε πλέγματα Bethe.

72102 Δυναμικά Συστήματα

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (7o εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος





Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα – Αναλυτικές και Αριθμητικές διαδικασίες
Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων αναλυτικά και αριθμητικά
Γενικές Έννοιες των Δυναμικών Συστημάτων – Τροχιές , Φασικός Χώρος
Διατηρητικά Δυναμικά συστήματα Ενός βαθμού Ελευθερίας
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Αυτόνομα Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
Αυτόνομα Μη Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
Διακλαδώσεις – Οριακοί κύκλοι, Εφαρμογές
Μη αυτόνομα συστήματα Ενός βαθμού ελευθερίας – Ταλαντωτές
Περιοδικές, ημιπεριοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις
Οριακοί κύκλοι και παράξενος ελκυστής στην εξίσωση Duffing
Εισαγωγή στην Χαοτική Δυναμική Παραδείγματα Χαοτικών Δυναμικών Συστημάτων.
Τρόποι Μετάβασης στο Χάος: Ακολουθίες Διπλασιασμού Περιόδου, Εμφάνιση παράξενου
ελκυστή.
Ορισμός του Χάους Αναλλοίωτα Σύνολα και Συμβολική Δυναμική. Αλογοπέταλο Smale.
Ορισμός του Χάους. Θεώρημα Sharkovskii. Συνθήκες Conley-Moser. Αριθμητικές
Εφαρμογές.
Ομοκλινικό Χάος. Χαμιλτονιανά Συστήματα. Σύντομη αναφορά σε μεθόδους θεωρίας
διαταραχών. Θεωρία Melnikov για την διατήρηση διαταραγμένων ομοκλινικών τροχιών
(με γεωμετρικό και αναλυτικό τρόπο). Διάχυση μέσω Ομοκλινικών Πλεγμάτων.
Εφαρμογές σε ταλαντωτές Duffing, Lorentz. Εφαρμογές στην Μηχανική. Αριθμητικές
Εφαρμογές σε περιβάλλον MATLAB/Mathematica

82103 Ανάλυση Χρονοσειρών & Δεδομένων

Θ3| Φ0 |Ε2| ECTS 6 (8o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών: Στασιμότητα, μη-στασιμότητα και σταθεροποίηση
διασποράς, Κατανομές και ροπές στοχαστικής διαδικασίας, Στάσιμη στοχαστική διαδικασία
και αυτοσυσχέτιση, Βασικές στοχαστικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες
μεταβλητές, Λευκός θόρυβος, Γκαουσιανή στοχαστική διαδικασία, Τυχαίος περίπατος,
Εκτίμηση αυτοσυσχέτισης, Μετασχηματισμός μη-στάσιμης σε στάσιμη χρονοσειρά,
Απαλοιφή της τάσης, Απαλοιφή περιοδικότητας ή εποχικότητας, Απαλοιφή τάσης και
περιοδικότητας ή εποχικότητας, Στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας
Γραμμικές
στοχαστικές
διαδικασίες
Αυτοπαλινδρομούμενες
διαδικασίες,
Αυτοπαλινδρομούμενη διαδικασία τάξης p, Μερική αυτοσυσχέτιση, Διαδικασίες κινούμενου
μέσου, Διαδικασία κινούμενου μέσου τάξης q, Δυϊκή σχέση διαδικασιών AR και MA, Μικτή
διαδικασία ARMA, Μικτή διαδικασία ARMA(1,1)
Γραμμικά μοντελα χρονοσειρών. Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα, Μοντέλα κινούμενου
μέσου, Μέθοδος ροπών, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Προσδιορισμός τάξης του MA
μοντέλου, Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα κινούμενου μέσου, Μοντέλο χρονοσειράς με τάση,
Μοντέλο χρονοσειράς με εποχικότητα, Εποχικότητα με/χωρίς συσχέτιση μεταξύ εποχικών
κύκλων, Μοντέλο χρονοσειράς με τάση και εποχικότητα
Πρόβλεψη χρονοσειρών. Αιτιοκρατική τάση, Εκθετική ομαλοποίηση, Πρόβλεψη στάσιμων
χρονικών σειρών με γραμμικά μοντέλα, Πρόβλεψη με αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα (AR),
Πρόβλεψη με μοντέλα μέσου όρου (MA), Πρόβλεψη με αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα
μέσου όρου (ARMA), Πρόβλεψη μη-στάσιμων χρονικών σειρών με γραμμικά μοντέλα
Ανάλυση χρονοσειρών στο πεδίο των συχνοτήτων. Φάσμα Ισχύος στοχαστικής διαδικασίας ,
Εκτίμηση φάσματος ισχύος
μοντέλα μη-γραμμικών στοχαστικών διαδικασιών. Επεκτάσεις των γραμμικών
αυτοπαλινδρομούμενων μοντέλων, Τμηματικά Μοντέλα , AR μοντέλα με τυχαίους
συντελεστές, AR μοντέλα με δεσμευμένη ετεροσκεδαστικότητα, Διαδικασία ανάλυσης με
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στατιστικά μη-γραμμικά μοντέλα
Ανάλυση χρονοσειρών και δυναμικά συστήματα. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών και
δυναμικά συστήματα, Δυναμικά συστήματα και χρονοσειρές, Ανακατασκευή χώρου
καταστάσεων, Εκτίμηση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών του δυναμικού συστήματος, Μηγραμμικά μοντέλα πρόβλεψης.
Ασκήσεις-Εργαστήριο σε υπολογιστικό περιβάλλον Matlab
82104 Αστροφυσική ΙΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος











Μεταβλητοί Αστέρες.
Διπλά συστήματα αστέρων: δημιουργία και εξέλιξη.
Μεσοαστρικό υλικό: περιοχές μοριακού, ατομικού και ιονισμένου Υδρογόνου.
Πρόσπτωση ύλης: συμπαγή συστήματα ακτίνων Χ.
Αστρικά σμήνη: δυναμική εξέλιξη, HR διάγραμμα.
Ο Γαλαξίας μας: σπειροειδής δομή και περιστροφή.
Γαλαξίες: δημιουργία και εξέλιξη, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες και Quasars.
H Tοπική Ομάδα των Γαλαξιών.
Σκοτεινή Ύλη (Κατανομή και Φύση)
Καμπύλες Περιστροφής Σπειροειδών Γαλαξιών.

82105 Ουράνια Μηχανική

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος








Αρχές Νευτώνειας, Λαγκρανζιανής και Χαμιλτονιανής δυναμικής.
Το βαρυτικό πρόβλημα δύο σωμάτων: τροχιές, νόμοι Κέπλερ, διατηρούμενες
ποσότητες, μεταβλητές δράσης-γωνίας.
Το βαρυτικό πρόβλημα τριών σωμάτων: σημεία ισορροπίας Λαγκράνζ, το πρόβλημα
του Euler, το κυκλικά περιορισμένο πρόβλημα τριών σωμάτων, ολοκλήρωμα Jacobi,
ακριβείς λύσεις.
Θεωρία διαταραχών: συνάρτηση διαταραχής, πλανητικές εξισώσεις Lagrange,
μηχανισμός Lidov-Kozai, μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή.
Αριθμητικός υπολογισμός τροχιών.
Το ηλιακό σύστημα: δομή, συντονισμοί, δυναμική εξέλιξη, άλλα πλανητικά
συστήματα.

72106 Κοσμολογία

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (7o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος


Απαραίτητες έννοιες από την αστροφυσική.
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Μεταβλητοί αστέρες και η κοσμολογική σημασία τους.
Ο Γαλαξίας.
Γαλαξίες.
Δομή και ιδιότητες του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα.
Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας.
Κοσμολογικές υποθέσεις και θεωρίες.
Το σενάριο της Μεγάλης Έκρηξης και οι βασικές εποχές του. Το πληθωριστικό
σενάριο, η εποχή Planck και τα αρχικά στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος.
Εισαγωγή στην θεωρία των κοσμολογικών διαταραχών.
Νευτώνεια και σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα.
Νέες κοσμολογικές απόψεις και θεωρίες. Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια.

82107 Γενική Θεωρία Σχετικότητας

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος









Ειδική θεωρία σχετικότητας, χωροχρόνος, τετραδιανύσματα, κώνος φωτός.
Μαθηματικό υπόβαθρο: τανυστές, μετρική Riemann και Lorentz, γεωδεσιακές,
συναλλοίωτη παράγωγος, καμπυλότητα, τανυστές Riemann, Ricci, Einstein.
Ο τανυστής ενέργειας-τάσης. Συνθήκες θετικής ενέργειας.
Οι φυσικές αρχές της Γενικής Σχετικότητας και οι εξισώσεις Einstein.
Η λύση Schwarzschild: γεωδεσιακές, μετάπτωση του περιηλίου, καμπύλωση
φωτεινών ακτίνων, μελανή οπή και ορίζοντας, συντεταγμένες Regge-Wheeler, η
μοναδικότητα Schwarzschild.
Σφαιρικά συμμετρικά αστέρες: εξισώσεις Oppenheimer-Volkoff, όριο μάζας
Oppenheimer-Volkoff.
Βαρυτικά κύματα: γραμμικοποίηση των εξισώσεων Einstein, εξισώσεις βαρυτικών
κυμάτων, επίδραση βαρυτικών κυμάτων στην ύλη, ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.
Κοσμολογικές λύσεις: υπόθεση ομοιογένειας και ισοτροπίας, εξισώσεις FriedmanRobertson-Walker και λύσεις τους, η κοσμολογική μοναδικότητα, λύσεις με
κοσμολογική επιτάχυνση, το μοντέλο ΛCDM.

Πτυχιακή 1

ECTS 6 (7ο εξ)

Πτυχιακή 2

ECTS 6 (8ο εξ)

Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
71201
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
Θ1| Φ1 |Ε3| ECTS 6 (7o εξ)
Εργαστηριακή άσκηση στις ακόλουθες περιοχές:
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Μελέτη συνιστωσών Κοσμικής Ακτινοβολίας
Σκέδαση Rutherford
Σκέδαση Compton
γ-γ Γωνιακή συσχέτιση
Ανάλυση πραγματικών γεγονότων από τοn επιταχυντή του CERN
Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος-Δοσιμετρία

71202 Πυρηνική Φυσική ΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (7o εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος










Αλληλεπίδραση δυό νουκλεονίων,
Δέσμιες καταστάσεις νουκλεονίων
Ανεξάρτητη κίνηση Νουκλεονίων
Πυρηνικά πρότυπα (υγρής σταγόνας, φλοιών, συλλογικό).
Παραμόρφωση πυρήνων. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πολύπολα.
Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός.
Ενεργός διατομή πυρηνικών αντιδράσεων, σκέδαση Rutherford.
Εισαγωγή (συνοπτική) στην πειραματικη μεθοδολογια και οργανολογια της
Πυρηνικης Φυσικης
Παρουσίαση (συνοπτική) εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής στη μελέτη υλικών
στην ιατρική στο περιβάλλον, στην αρχαιομετρία, στη βιομηχανία.

81203 Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (80 εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος













Αρχές λειτουργίας ανιχνευτών Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Ηλεκτρομαγνητικό και αδρονικό καλορίμετρο. Ταυτοποίηση σωματιδίων. Εργαλεία
προσομοίωσης.
Αρχές λειτουργίας επιταχυντών Στοιχειωδών Σωματιδίων
Γραμμικοί και κυκλικοί επιταχυντές / colliders. Συγκρουόμενες δέσμες (LHC). Βασικές
ιδιότητες. Όρια λειτουργίας.
Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Σταθερός στόχος. Collider.
Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων χωρίς επιταχυντές
Φάσμα Κοσμικής ακτινοβολίας. Τεχνικές ανίχνευσης.
Εισαγωγή στις ακτινοβολίες υποβάθρουCMB / Φαινόμενο Sunyaev-Zeldovich,
Νετρίνα, Βαρυτικά κύματα, axions, κ.ά.
Υπόγεια πειράματα
Έμμεση αναζήτηση στοιχειωδών σωματιδίων σκοτεινής ύλης και κοσμικών νετρίνων
Υψηλών Ενεργειών.
Διατάξεις ανιχνευτών καταιονισμού.
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Ανίχνευση κοσμικής ακτινοβολίας. Ανιχνευτές στο διάστημα. Ραδιοκύματα, ακτίνες Χ,
ακτίνες γάμμα, ακτινοβολία Υψηλών Ενεργειών.
Ασυμμετρία Ύλης - Αντιύλης στο σύμπαν
Πειράματα στο εργαστήριο και στο διάστημα.
Ερευνητικά Ερωτήματα του 21ου αιώνα – Νέα Φυσική

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
82201 Θεωρητική Πυρηνική Φυσική

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Μελέτη πυρήνων και των πολυνουκλεονικών συστημάτων της "πυρηνικής ύλης" και της
νετρονικής ύλης






Μικροσκοπική
θεωρία
συστημάτων
πολλών
νουκλεονίων:
Μελέτη
αλληλοσυσχετίσεων (βραχείας και μακράς εμβέλειας, ζεύγους, πολυπλοκότητα και
χαοτική δυναμική)
Δομή και δυναμική των πυρήνων (με έμφαση στους πυρήνες εκτός της κοιλάδας
σταθερότητας) και των πολυνουκλεονικών συστημάτων
Ανάπτυξη Στατιστικών Προτύπων διαφόρων ιδιοτήτων πυρήνων με τη βοήθεια
μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης
Θεωρητικές – υπολογιστικές τεχνικές για τη μικροσκοπική θεωρία κβαντικών
συστημάτων ισχυρά αλληλεπιδρώντων σωματίων και τη θεωρία σκέδασης από
δυναμικά με χρονική εξάρτηση καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών της στατιστικής
θεωρίας εκμάθησης.

82202 Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος








Συμμετρίες στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων: SU(2) και αναπαραστάσεις για
σπιν και ισοσπίν, SU(3) και αναπαραστάσεις για γεύση και χρώμα, ταξινόμηση
αδρονίων, οι συμμετρίες C, P και T, η ομάδα Poincare και οι αναπαραστάσεις της,
θεώρημα Noether.
Εξίσωση Dirac: εξίσωση Klein-Gordοn και προβλήματά της, εισαγωγή της εξίσωσης
Dirac και λύσεις της για ελεύθερα σωμάτια, ερμηνεία αντισωματιδίων, φερμιόνια
μηδενικής μάζας, προβλήματα της σωματιδιακής περιγραφής.
Περιγραφή των σκεδάσεων: πλάτος σκέδασης και ενεργός διατομή, υπολογισμός του
πλάτους σκέδασης από διαγράμματα Feynman, μεταβλητές Mandelstam.
Θεωρίες βαθμίδας: Η συμμετρία βαθμίδας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, η θεωρία
Yang Mills, Λαγκρανζιανή περιγραφή.
Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας: Θεώρημα Goldstone και πίνακας μάζας, αβελιανό
μοντέλο Higgs, το καθιερωμένο πρότυπο.
Σωματιδιακή μείξη: Μείξη των quark, γωνία Cabibbo, πίνακας CKM,. Μείξη και
ταλαντώσεις των νετρίνων.
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82203 Μαγνητο-υδροδυναμική

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6(8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος







Βαθμός ιονισμού πλάσματος, μήκος Debye, μέση ελεύθερη διαδρομή, συχνότητες
πλάσματος, Larmor, κρούσεων.
Κίνηση φορτίων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Αδιαβατικές αναλλοίωτες, μαγνητικός καθρέπτης/φιάλη.
Εφαρμογές: ζώνες ακτινοβολίας van Allen, μαγνητόσφαιρα Γης και πλανητών,
διαστημικός καιρός. Κινητική θεωρία.
Εξαγωγή των βασικών εξισώσεων της Μαγνητοϋδροδυναμικής.
Εφαρμογές: μαγνητική πίεση και μαγνητική άνωση, θέρμανση του ηλιακού
στέμματος, εξίσωση δυναμό για την παραγωγή του μαγνητικού πεδίου, μοντέλα
δομών πλάσματος τόσο στο εργαστήριο όσο και στα διάφορα αστροφυσικά
πλάσματα (ηλιακές προεξοχές, ηλιακοί πίδακες, στεμματικές εκτινάξεις μάζας κ.λπ.

72204 Φυσική & Τεχνολογία Επιταχυντών

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος














Ενεργός διατομή, διασπάσεις και χρόνοι ζωής, κινηματική αλληλεπιδράσεων.
Επιταχυντές, ιστορική αναδρομή και εφαρμογές.
Επιτάχυνση σωματιδίων.
Μαγνητικά πεδία, εστίαση δέσμης σωματιδίων, ψύξη δέσμης.
Αρχές ανίχνευσης σωματιδίων και εφαρμογές
Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων.
Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας με την ύλη.
Τροχιές φορτισμένων σωματιδίων.
Σπινθιρισμός.
Ακτινοβολία Cherenkov.
Θερμιδομετρία.
Σκανδαλισμός και λήψη δεδομένων
Ανακατασκευή αντικειμένων

72205 Αλληλεπίδραση Ακτινοβολιών και Ύλης
Περιεχόμενα μαθήματος





Εισαγωγικές έννοιες ατομικής και πυρηνικής Φυσικής.
Ραδιενέργεια (φυσική, τεχνητή, εξωτική).
Πυρηνική σχάση.
Πυρηνική σύντηξη.
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Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)











Πυρηνικές ακτινοβολίες (άλφα, βήτα, γάμμα).
Μη Πυρηνικές ακτινοβολίες (δέλτα, Bremsstrahlung, Cerenkov, Roentgen, Laser,
μικροκυμάτων).
Κοσμική ακτινοβολία.
Ανιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών.
Ραδιοχρονολογήσεις.
Φυσικές εφαρμογές ιονιζουσών ακτινοβολιών.
Μέθοδοι παραγωγής ραδιοϊσοτόπων και εφαρμογές τους.
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, πυρηνικά ατυχήματα, Πυρηνικά όπλα και Πυρηνικές
δοκιμές .
Αρχές ραδιοπροστασίας.

72206 Φυσική και Τεχνολογία Ανιχνευτών Ακτινοβολίας

Θ3| Φ1 |Ε1|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την αλληλελπίδραση ύλης ακτινοβολίας
 Ανιχνευτές τροχιών φορτισμένων σωματιδίων
 Ανιχνευτές ενέργειας (Θερμοδιμετρία)
 Ανιχνευτής ορμής φορτισμένων σωματιδίων
 Ανιχνευτές μιονίων
 Είδη ανιχνευτών θαλάμων μιονίων
 Συστήματα σκανδαλισμού ανιχνευτή
 Σύστημα αυτομάτου ελέγχου ανιχνευτή(DCS)
 Ηλεκτρονικά μετωπικής διεπαφής.
82207 Φυσική & Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος


Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια.
Πυρηνική σχάση.
Σκέδαση, απορρόφηση,
διάχυση, θερμοποίηση νετρονίων.
Υπολογισμοί κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων.
 Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος.
Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικό καύσιμο. Απαγωγή θερμότητας
από τον πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος σε μόνιμη κατάσταση.
Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας.
 Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήματα.
Διασπορά προϊόντων σχάσεως στην ατμόσφαιρα. Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και
Ραδιοπεριβαλλοντική.
 Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας.
82208 Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος, Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία
Θ4|Φ1|Ε0|ECTS (8οεξ)
Περιεχόμενα μαθήματος
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Ραδιενέργεια στην Ατμόσφαιρα: Μηχανισμοί μεταφοράς.
Ραδιενέργεια στο Υδάτινο Περιβάλλον.
Ραδιενέργεια Εδάφους.
Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Πυρηνικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
Ραδιενέργεια από Πυρηνικές Εκρήξεις στο Περιβάλλον.
Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος: Τρόποι, Συστήματα Ελέγχου.
Ραδιενεργός Δόση (Εκτίμηση) και Δοσιμετρία στο Περιβάλλον.
Ραδιενεργά Απόβλητα (Παραγωγή - Διαχείριση).
Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
Το Πρόβλημα του Ραδονίου.
Βιολογική δράση των ιονιζουσών ακτινοβολιών στον άνθρωπο.
Θωράκιση στις ακτινοβολίες.

82209 Ατομική & Μοριακή Φυσική

Θ4| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Ατομική Φυσική: Κλασσική αντιμετώπιση της εκπομπής ακτινοβολίας. Η εξίσωση του
Schrodinger και το άτομο του Υδρογόνου. Μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών σταθμών &
εκπομπή ακτινοβολίας. Κβαντική θεώρηση των ακτινοβολούντων διπόλων.
Ηλεκτροδιπολικές μεταβάσεις & μεταβάσεις ανωτέρας τάξεως. Μέσος χρόνος ζωής του
ατόμου στη διεγερμένη στάθμη. Εύρος και σχήμα των φασματικών γραμμών. Φυσικό πλάτος
γραμμής και αιτίες διεύρυνσης. Το μοντέλο των φλοιών και τα άτομα των αλκαλίων.
Προσέγγιση κεντρικού πεδίου. Περιοδικός πίνακας. Ενεργά δυναμικά. Λεπτή υφή.
Αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς. Συνολική στροφορμή. Σύζευξη LS και jj. Υπερλεπτή υφή.
Επίδραση εξωτερικών πεδίων στο άτομο. Φαινόμενα Zeeman, Paschen-Back & Stark.
Μοριακή Φυσική: Αδιαβατική Προσέγγιση. Θεώρημα Hellman - Feynman. Θεώρημα Virial.
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική θεωρία του χημικού δεσμού. Μόριο H2. Μέθοδος Heitler London και μέθοδος μοριακών τροχιακών. Ομοιοπολικός δεσμός. Ηλεκτρόνιο μέσα σε
αξονικά συμμετρικό πεδίο. Περιγραφή διατομικών μορίων με τη μέθοδο των μοριακών
τροχιακών. Συμβολισμός καταστάσεων διατομικών μορίων. Ολική στροφορμή ηλεκτρονίων
- πολλαπλή υφή. Ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια. Ετεροπολικός δεσμός. Πολυατομικά μόρια
- ορίζουσα Stater. Υβριδισμός των ατομικών τροχιακών. Συζυγή μόρια. Δεσμός υδρογόνου.
Αλληλεπίδραση van der Waals. Περιστροφή και ταλάντωση των διατομικών μορίων.
Φάσματα περιστροφής. Φάσματα ταλαντώσεως. Φάσματα περιστροφής - ταλαντώσεως.
Τρόποι ταλαντώσεως πολυατομικών μορίων. Φάσματα Raman. Μοριακές ηλεκτρονικές
στάθμες. Αρχή Franck - Condon. Αποδιέγερση των μορίων - εκπομπή ακτινοβολίας. Ενέργεια
ιονισμού και ηλεκτρονική συγγένεια των μορίων.
72209 Φυσική Πλάσματος II

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Αλληλεπίδραση ισχυρών laser με την ύλη και σχετικές εφαρμογές
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Ατομικές διεργασίες στο πλάσμα
Διαγνωστικές μέθοδοι πλάσματος
Θεωρίες πυκνού πλάσματος.
Laser υψηλής ισχύος
Αρχές σύντηξης με laser.
Αλληλεπίδραση laser με ύλη.
Τεχνολογία στόχων και αντιδραστήρων σύντηξης με laser
Μοντελοποίηση & Αριθμητικές μέθοδοι μελέτης πλάσματος ,
Ασφάλεια ακτινοβολιών και laser.

82210 Σχετικιστική Κβαντική Θεωρία

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος







Αρχές θεωρίας ομάδων και αναπαραστάσεων στην κβαντική θεωρία.
Η ομάδα Poincare: ορισμός, περιγραφή με σπίνορες, μοναδιαίες αναπαραστάσεις και
σωμάτια, μάζα, σπιν και ελικότητα.
Οι σχετικιστικές κυματικές εξισώσεις: εξίσωση Klein-Gordon, εξίσωση Dirac, κβαντικές
εξισώσεις Maxwell, λύσεις της εξίσωσης Dirac, η αναγκαιότητα των αντισωματιδίων.
Συστήματα πολλών σωματιδίων: χώρος Φοκ, αυξητικοί και μειωτικοί τελεστές,
τελεστές στο χώρο Φοκ, δυϊσμός σωματιδίου πεδίου.
Κβαντικά πεδία: η αναγκαιότητα εισαγωγής του πεδίου, το πραγματικό βαθμωτό
πεδίο, το μιγαδικό βαθμωτό πεδίο, συναρτήσεις Wightman και διαδότης του Feynman.
Το πεδίο Dirac και το κβαντικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

72106 Κοσμολογία

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος











Απαραίτητες έννοιες από την αστροφυσική.
Μεταβλητοί αστέρες και η κοσμολογική σημασία τους.
Ο Γαλαξίας.
Γαλαξίες.
Δομή και ιδιότητες του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα.
Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας.
Κοσμολογικές υποθέσεις και θεωρίες.
Το σενάριο της Μεγάλης Έκρηξης και οι βασικές εποχές του. Το πληθωρισμικό
σενάριο, η εποχή Planck και τα αρχικά στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος.
Εισαγωγή στην θεωρία των κοσμο-λογικών διαταραχών.
Νευτώνεια και σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα.
Νέες κοσμολογικές απόψεις και θεωρίες. Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια.

Πτυχιακή 1

ECTS 6 (7ο εξ)
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Πτυχιακή 2

ECTS 6 (8ο εξ)

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
71301 Εργαστήριο Δομής της Ύλης

Θ1| Φ1 |Ε3|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος








Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση ακτίνων
Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων πειραμάτων.
Περίθλαση των ακτίνων Χ.
Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης Βragg Η πειραματική αυτή εργασία έχει
σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης
ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της Κρυσταλλοδομής
σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο.
Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των
ακτίνων Χ στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών
κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές ιοντικές ενώσεις και μεταλλικές
μονοατομικές. Χαρακτηρισμός Υλικών.
Πολυκρυσταλλικά υλικά (μέθοδος debye-scherrer): Ταυτοποιούνται φάσεις
πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς
κυψελίδας.
Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - Μελέτη άμορφων υλικών με
τη μέθοδο LAUE και BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και δεικτοδότηση
φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων Χ. Για τα άμορφα
υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων.

71302 Επιστήμη των Υλικών

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος






Εισαγωγή: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Ταξινόμηση Υλικών, Προηγμένα Υλικά,
Ανάγκες για Καινοτόμα Υλικά
Ατομική Δομή και Δεσμοί μεταξύ ατόμων: Θεμελιώδης έννοιες, Ηλεκτρόνια στα άτομα,
Δυνάμεις και Ενέργειες δεσμών, Πρωτεύοντες και Δευτερεύοντες δεσμοί μεταξύ ατόμων,
Συσχέτιση μεταξύ του είδους δεσμών και της ταξινόμισης Υλικών
Βασικές Αρχές Κρυσταλλογραφίας / Δομή Κρυστάλλων: Κρυσταλλικά πλέγματα,
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και κρυσταλλογραφικά επίπεδα. Περίθλαση ακτίνων –
Χ. Πολυκρυσταλλικά και µη-κρυσταλλικά στερεά.
Ατέλειες στερεών και Πλεγματικά Σφάλματα: Σημειακά σφάλματα. Άλλες ατέλειες –
Μικροσκοπική εξέταση.
Διάχυση: Μηχανισμοί διάχυσης – Διάχυση σε σταθερή κατάσταση – Χρονικώς
μεταβαλλόμενη διάχυση – Παράγοντες που επιδρούν στους συντελεστές διάχυσης.
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Μηχανικές ιδιότητες: Σχέσεις τάσης – παραμόρφωσης – ελαστική παραμόρφωση
παραµόρφωσης – πλαστική παραμόρφωση.
Διαταραχές και Μηχανισμοί ενίσχυσης: Ατέλειες και πλαστική παραμόρφωση – ενίσχυση
µε µείωση µεγέθους κόκκων – ενίσχυση στερεού διαλύµατος. Καταστροφική αστοχία
υλικών (Failure): Θραύση υλικών (fracture) – κόπωση υλικών (fatigue) – έρπυση υλικών
(creep).
Διαγράµµατα φάσεων: Βασικές έννοιες – Ισόµορφα συστήµατα δύο συστατικών –
Ευτηκτικά συστήµατα – Ευτηκτοειδή και περιτηκτικές αντιδράσεις – σύστηµα σιδήρου
– άνθρακος – δηµιουργία µικροδοµής σε συστήµατα σιδήρου – άνθρακος.
Μετασχηματισμοί φάσεων: Ομογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση – Ανάπτυξη νέας
φάσης – κινητική– ισόθερµα διαγράµµατα µετασχηµατισµού – διαγράµµατα ΤΤΤ.
Διαγράµµατα µετασχηµατισµού συνεχούς ψύξης διαγράµµατα –CCT.
Θερμοδυναμική επιφανειών: Επιφανειακή ενέργεια. Επιφανειακός εμπλουτισμός.
Διάβρωση και Υποβάθμιση των Υλικών: Ρυθμοί Διάβρωσης, Διάβρωση μεταλλικών
υλικών, Επίδραση Περιβάλλοντος
Ηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες: Αλληλεπίδραση φωτός με στερεά, Φωτοαγωγιμότητα,
Ηλεκτρική Ειδική Αγωγιμότητα, Ηλεκτρονική και Ιοντική Αγωγιμότητα, Διατάξεις
ημιαγωγών / ηλεκτρική αγωγή ιοντικών κεραμικών

81303 Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος



















Oι βασικές προσεγγίσεις και η DFT, Προσδιορισμός του αυτοσυνεπούς δυναμικού: DFT.
Εφαρμογές
Σημειακές ατέλειες
Γραμμικές ατέλειες. Εξαρμόσεις
Επιφάνειες και Διεπιφάνειες
Στερεά χωρίς περιοδική δομή
Πέρα από την αρμονική προσέγγιση, Πέρα από την αδιαβατική προσέγγιση, Πέρα από
την προσέγγιση ανεξάρτητων ηλεκτρονίων
Μέθοδοι επίλυσης της εξίσωσης του Schrödinger
Ψευδοδυναμικά και επίπεδα κύματα, H μέθοδος APW, Η μέθοδος KKR
Υλικά, μεταϋλικά και νανοδομές
Απλά μέταλλα
Στερεά με συμπληρωμένους φλοιούς
Μεταβατικά μέταλλα
Ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
Διδιάστατα συστήματα και σχετικιστικά –σωμάτια
Νανοδομές
Κρύσταλος Wigner και ανταγωνιστικές προς αυτόν φάσεις.
Γραφίνη. Τοπολογικοί Μονωτές. Τοπολογικά (Dirac και Weyl) Ημιμέταλλα.
Τοπολογικοί Υπεραγωγοί και Φερμιόνια Majorana.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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72101 Στατιστική Μηχανική ΙΙ

Θ3| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος














Ισορροπία και θερμοδυναμικά δυναμικά, ισορροπία ομογενών συστημάτων,
ισορροπία φάσεων
Εξίσωση Van der Waals, ιδιότητες αερίου VdW, θερμοδυναμική αλλαγής φάσεων,
άλλα είδη φάσεων στο πρότυπο VdW, κρίσιμη συμπεριφορά, προσέγγιση της θεωρίας
μέσου πεδίου, παράμετροι μοριακού πεδίου, κρίσιμη συμπεριφορά.
Σιδηρομαγνητισμός, αλληλεπίδραση ανταλλαγής, πρότυπο Heisenberg, πρότυπο
Ising, κύματα spin και μαγνόνια, θεωρία Weiss, κρίσιμη συμπεριφορά
Ενοποιημένη θεώρηση κρίσιμης συμπεριφοράς σε ρευστά και μαγνητικά υλικά.
Προσέγγιση Bragg-Williams. Εφαρμογή σε σιδηρομαγνητικά υλικά, κράματα,
διαλύματα, τήξη στερεών, κρυστάλλους με πλεγματικά κενά ή προσμίξεις,
μακρομόρια, προσρόφηση μορίων από επιφάνειες κλπ.
Θεωρία αποκλειόμενου όγκου σε μακρομόρια, κρίσιμη συμπεριφορά, αναλογίες με
σιδηρομαγνητισμό.
Συμμετρία, έννοια παραμέτρου τάξης, ενεργός χαμιλτονιανή, κατασκευή του
αναπτύγματος της ενέργειας, συναρτησιακό Landau, υποθέσεις .
Αλλαγές φάσης 2ης τάξης, μήκος συσχέτισης, υπολογισμός των κρίσιμων εκθετών,
νόμοι κλίμακας. Συναρτήσεις απόκρισης: α) θερμοχωρητικότητα. Ανάπτυγμα Landau
αερίου VdWs. Σιδηροηλεκτρισμός.
Αλλαγές φάσης 1ης τάξης, ρόλος της συμμετρίας, ταξινόμηση, τρικρίσιμο σημείο,
διευκρινίσεις για τους κρίσιμους εκθέτες, θερμοχωρητικότητα. Τάξη
προσανατολισμού.
Μετάβαση Ι-Ν. Μονοδιάστατη μεταθετική συμμετρία,
κρύσταλλος. Σύστημα με επίδραση εξωτερικού μακροσκοπικού πεδίου. Συναρτήσεις
απόκρισης: β) επιδεκτικότητα. Αλλαγή της τάξης μια μετάβασης φάσης. Συστήματα
με δύο παραμέτρους τάξης.
Σύζευξη παραμέτρων τάξης. Πιεζοηλεκτρισμός,
αντισιδεροηλεκτρισμός.Virial, μέθοδος των συσσωματωμάτων, θερμοδυναμική
διεπιφανειών, εμπυρήνωση.
Διακυμάνσεις: Ανομοιογένειες κοντά στις αλλαγές φάσης, Ανάπτυξη βαθμίδας και
προσέγγιση των Ornstein-Zernike, Κριτήριο Ginsburg
Επακανονικοποίηση: Μοντέλο Ising σε 1D, Λύση μοντέλου Ising σε 1D με
επακανονικοποίηση, Μοντέλο Ising σε 2D με επακανονικοποίηση Kadanoff
Διήθηση (Percolation): Μοντέλα (Bond-Site) και Σημασία, Σημαντικές Ποσότητες και
Παράμετρος Τάξης, Αλλαγή φάσης σε 1 διάσταση, Αλλαγή Φάσης σε πλέγματα Bethe

72302 Φυσική Μετάλλων

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενο Μαθήματος





Μεταλλικός δεσμός.
Κρυσταλλικά πλέγματα και τύποι δομικών ατελειών στα μεταλλικά υλικά.
Μηχανισμοί διάχυσης στα στερεά. Φαινόμενο Kirkendall. Νόμοι της διάχυσης (Fick).
Τάση. Παραμόρφωση. Ελαστικότητα και νόμος Hooke. Ισοτροπική ελαστική
συμπεριφορά. Μέτρα ελαστικότητας. Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Ατομικός
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δεσμός και ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke.
Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης.
Όλκιμα και ψαθυρά μέταλλα.
Οι ατέλειες δομής ως φορείς της πλαστικότητας. Πλαστική παραμόρφωση
μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών μετάλλων.
Κρίσιμη τάση ολίσθησης και κριτήρια διαρροής.
Μηχανισμοί σκλήρυνσης. Πλαστική και ψαθυρή θραύση.
Δυσθραυστότητα. Σκληρότητα. Ερπυσμός. Κόπωση.
Θερμοδυναμική ισορροπία. Ιδανικά και ενεργά στερεά διαλύματα. Ελεύθερη ενέργεια
συστημάτων με δύο συστατικά. Διαγράμματα φάσεων. Θερμική ανάλυση. Κανόνας
μοχλού. Ευτηκτική και περιτηκτική αντίδραση. Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα.

82303 Φυσική Ημιαγωγών & Ημιαγωγικών διατάξεων

Θ3| Φ1 |Ε1|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενο Μαθήματος




















Δεσμοί και ζώνες. Είδη ημιαγωγών. Γενικά χαρακτηριστικά: Si, Ge GaAs
Θεωρία Ζωνών
Διαγράμματα E-k, Επιφάνειες Σταθερής Ενέργειας.
Στατιστική φορέων σε ισορροπία
Πυκνότητα καταστάσεων. Συνάρτηση κατανομής Fermi. Συγκεντρώσεις φορέων σε
ισορροπία. Εμπλουτισμένοι ημιαγωγοί. Εξίσωση ηλεκτρικής ουδετερότητας. Σχέση
Ουδετερότητας Φορτίου. Θερμοκρασιακή εξάρτηση της συγκέντρωσης φορέων.
Καθορισμός της θέσης της EF.
Φαινόμενα μεταφοράς
Εξίσωση Mεταφοράς του Boltzman, Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ολίσθηση, Διάχυση.
Καμπύλωση των Ζωνών. Επίδραση του Μαγνητικού πεδίου- Αναλυτική διερεύνηση
του Φαινομένου Hall.
Διαδικασίες Επανασύνδεσης-Δημιουργίας
Είδη διαδικασιών. Στατιστική των διαδικασιών Επανασύνδεσης-δημιουργίας.
Φωτοαγωγιμότητα
Επαφή p-n . Δίοδοι επαφής p-n. Περιοχή φορτίου-χώρου και χωρητικότητα επαφής.
Έκχυση φορτίων μειονότητας και χαρακτηριστικά ιδανικής διόδου. Τεχνικές
κατασκευές. Κατάρρευση διόδου.
Διατάξεις τρανζίστορ. Διπολικό τρανζίστορ: βασικές σχέσεις ρεύματος , τάσης,
ενίσχυση ρεύματος. Χαρακτηριστικές εξόδου, τρανζίστορ μικροκυμάτων, τρανζίστορ
ισχύος, τρανζίστορ διακόπτης, σχετικές διατάξεις. Επαφικό τρανζίστορ επίδρασης
πεδίου.
Πρότυπο Schockley και ταχύτητα κόρου φορέων. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου
μετάλλου-ημιαγωγού.
Επαφή μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού, τρανζίστορ επίδρασης μετάλλου-οξειδίουημιαγωγού. Βασικά χαρακτηριστικά.
Συνθήκες θερμοδυναμικής και μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Γραμμική περιοχή
λειτουργίας και περιοχή κόρου.
Ηλιακά κύτταρα και LEDs
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82304 Φυσική Νανο-υλικών

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος
 Φαινόμενα νανοκλίμακας. Υπερμοριακή Οργάνωση – Η αρχή: Μετακίνηση ενός ατόμου
από μια επιφάνεια – Φαινόμενα Σήραγγας – Ενδομοριακές Δυνάμεις – Επιφάνειες,
Ενδοεπιφάνειες – Αυτοοργάνωση και Ανασυγκρότηση Επιφάνειας.
 Κατηγορίες νανοϋλικων. Νάνο, Μικρο και Μεσοπορώδη Υλικά – Οργανικά-Ανόργανα
Υβριδικά Υλικά – Νανοϋλικά άνθρακα (φουλερένια και παράγωγα, νανοσωλήνες και
παράγωγα, οξείδιο του γραφενίου και παράγωγα, γραφένιο και παράγωγα, νανοΐνες) –
Δενδριμερή – Νανοϋλικά 3 διαστάσεων, Νανοϋβριδικά υλικά – Νανοσύνθετα – Φυσικά
νανοϋλικά. Νανοσωματίδια – Νανοσύρματα – Λεπτά Υμένια.
 Διεργασίες – τεχνικές σύνθεσης νανοϋλικων. Τop down και bottom-up προσεγγίσεις.
Τεχνική της κολλοειδούς γέλης (τεχνική λύματος-πηκτής) (Sol-Gel). Τεχνικές
Μικροκατεργασίας: Λιθογραφία, Εγχάραξη και Αφαίρεση υποστρωμάτων, Δέσμευση
(σύνδεση) υποστρωμάτων – Τεχνικές χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD): Τεχνολογία
πλάσματος, Ξηρή χημική εγχάραξη σε περιβάλλον πλάσματος, Επιταξία μοριακής δέσμης,
Τεχνικές Υδροθερμικής και διαλυτοθερμικής κατεργασίας, Σύνθεση με Μικροκύματα,
Τεχνικές με χρήση μοτίβου (patterns or template assisted methods) – ΗλεκτροφόρησηΗλεκτροχημικές αποθέσεις-Μέθοδοι πλήρωσης μοτίβου από κολλοειδές διάλυμα
διασποράς, φυγοκέντριση, Σύνθεση με electrospinning.
 Μέθοδοι χαρακτηρισμού νανοϋλικών. Μικροσκοπία – SEM (Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία
Σάρωσης) – TEM (Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης Δέσμης) –Μικροσκοπία
Σάρωσης Ακίδας (Scanning Probe Microscopy-SPM) / Σαρωτική Μικροσκοπία Σήραγγας
(Scanning Tunneling Microscopy-STM). Η Μέθοδος STM ως Εργαλείο στη
Νανολιθογραφία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Εγχάραξη – Νανολιθογραφικές
μέθοδοι βασισμένες σε Scanning Probe Microscopes –Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων
(Atomic Force Microscopy-AFM) – Μέθοδοι Μελέτης Επιφανειακών Δυνάμεων – Μέθοδοι
SFA/AFM – Μικροσκοπία Μαγνητικών Δυνάμεων (Magnetic Force Microscopy-MFM) –
Περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας –Ηλεκτρονιακή φασματοσκοπία Auger
(Auger Electron Spectroscopy-AES) – Φασματοσκοπία ενεργειακών απωλειών
ηλεκτρονίων (EELS) – Φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (EDX) –
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS) – Φασματοσκοπία Raman.
 Ιδιότητες νανοϋλικών. Εξάρτηση των Ιδιοτήτων από το μέγεθος –
Μηχανικές/Τριβολογικές – Ηλεκτρικές, Μαγνητικές, Θερμικές ιδιότητες, Οπτικές.
 ΜΕΜS/NEMS (Μικρο και νάνο ηλεκτρομηχανικές διατάξεις) και εφαρμογές
 (μικροροϊκές διατάξεις, βιοιατρικές νανοδιατάξεις, περιβάλλον και νανοϋλικά, υλικά και
νανοδιατάξεις, διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων κ.ά.).
 Κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της νανοτεχνολογίας
82305 Επιστήμη λεπτών υμενίων και νανοδομών

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος


Κρυσταλλική δομή και κρυσταλλικές ατέλειες: Κρυσταλλικά και μη-κρυσταλλικά υλικά,
κρυσταλλικά συστήματα, πλέγματα Bravais, κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και
επίπεδα, επιφανειακή δομή και αναδομήσεις, σημαντικές κρυσταλλικές δομές,
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κρυσταλλικές ατέλειες σημειακές, γραμμικές και επίπεδες, είδη εξαρμώσεων, ενέργεια
εξαρμώσεων
Επιφανειακή ενέργεια: Διατομική δυναμική ενέργεια και δεσμική ενέργεια, λανθάνουσα
θερμότητα εξάχνωσης και επιφανειακή ενέργεια, επιφανειακή τάση, μέθοδοι
μετρήσεων, τιμές επιφανειακής ενέργειας
Διάχυση στα στερεά: Συχνότητα ατομικών αλμάτων και ροή διάχυσης, χημικό δυναμικό
και δύναμη, 1ος και 2ος νόμος Fick, λύση διάχυσης σε μία διάσταση, εξαρτήσεις και τιμές
συντελεστή διάχυσης, επιφανειακή διάχυση
Μηχανική τάση παραμόρφωσης: Σχέση τάσης και ελαστικής παραμόρφωσης, ενέργεια
ελαστικής παραμόρφωσης, διαξονικές τάσεις σε λεπτά υμένια, χημικό δυναμικό σε
ελαστικά παραμορφωμένο στερεό, διάχυση ερπυσμού
Διεργασίες κινητικής επιφάνειας και επιταξιακή ανάπτυξη:
Εξάχνωση και διάχυση, πίεση ατμών και ωρίμανση συσσωματωμάτων, συνένωση
συσσωματωμάτων, πυρηνοποίηση δυδιάστατων συσσωματωμάτων, ομοεπίταξη,
τρόποι επιταξιακής ανάπτυξης, ανάπτυξη με ροή βαθμίδων, μέθοδοι επιταξιακής
ανάπτυξης, επίταξη με μοριακές δέσμες GaAs και GaN
Ετεροεπίταξη και ετεροδομές-νανοδομές:
Πλεγματικές σταθερές και ενεργειακά χάσματα ημιαγωγών, πλεγματική διαφορά,
ελαστική ενέργεια, χαλάρωση ελαστικής παραμόρφωσης με τρισδιάστατα
συσσωματώματα ή εξαρμώσεις, κρίσιμο πάχος και τρόποι εισαγωγής εξαρμώσεων,
διεισδύουσες εξαρμώσεις, τετραγωνική παραμόρφωση, ετεροδομές προηγμένων
διατάξεων, κβαντικά πηγάδια και κόκκοι.
Θέματα σταθερότητας και αλλαγών φάσεων:
Αμορφοποίηση και κρυσταλλοποίηση στη στερεά κατάσταση, επίταξη σε στερεά φάση,
διεπιφανειακή διάχυση, αντιδράσεις λεπτών υμενίων, ηλεκτρομετανάστευση.

82306 Σύνθετα και πολυμερικά υλικά

Θ3| Φ1 |Ε1|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Σύνθετα υλικά:
 Εισαγωγή. Kαθορισμός και κατηγορίες των σύνθετων υλικών: Σύνθετα με ενίσχυση
ινών και
 σωματιδίων. Διαστρωματωμένα σύνθετα υλικά.
 Συνήθεις πολυμερικές, κεραμικές, ανθρακούχες και μεταλλικές μήτρες.
 Παραγωγή και ιδιότητες πολυμερικών, κεραμικών (κρυσταλλικών και αμόρφων),
στοιχειακών (C, B)
 και μεταλλικών ινών.
 Βασικά χαρακτηριστικά κοκκομόρφων και φυλλομόρφων υλικών διασποράς.
Διεπιφάνειες
 συνθέτων υλικών.
 Ανάπτυξη μακροσυνθέτων, μικροσυνθέτων και νανοσυνθέτων.
 Συντελεστές μεταφοράς συνθέτων (διάχυση, ηλεκτρικές ιδιότητες, θερμικές
ιδιότητες). Μηχανικές
 ιδιότητες συνθέτων με διασπορά κόκκων.
 Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων με διασπορά ινών και φυλλιδίων.
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνθέτων μεταλλικής και κεραμικής μήτρας.
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Εισαγωγή σε ειδικές κατηγορίες συνθέτων: Αφρώδη, Βιοσύνθετα, Πορώδη και
Μεμβράνες

Πολυμερή υλικά:
 Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών.
 Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών.
 Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής.
 Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά
πολυμερή.
 Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική –
72307 Βιουλικά

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος








Εισαγωγή στα Βιοϋλικα και στην έννοια της Βιοσυμβατότητας. Βιοϋλικά 1ης, 2ης και 3ης
γενιάς: Αντικατάσταση, Αποκατάσταση και Αναγέννηση βασικών οργάνων. Η έννοια της
τοξικότητας
Είδη Βιοϋλικών: Ιδιότητες και σύνθεση μεταλλικών, κεραμικών και πολυμερικών
βιοϋλικών. Μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες
Υδρογέλες, φυσικά βιοϋλικά, ιατρικές ίνες και υφάσματα. Συνήθεις μέθοδοι
επεξεργασίας επιφανειών βιοϋλικών.
Πρωτεϊνες, κύτταρα, ιστοί: Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης τους με επιφάνειες βιοϋλικών.
Μηχανισμοί απόκρισης κυττάρων και ιστών σε τραυματισμούς
In-vitro και in-vivo τεχνικές δοκιμής και πιστοποίησης βιοϋλικών.
Εφαρμογή των υλικών σε βιοϊατρικές διατάξεις στην οφθαλμολογία, αγγειοπλαστική,
ορθοπεδική και ουρολογία.
Σχεδιασμός και επιλογή υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές

72308 Μαγνητικά υλικά
Περιεχόμενο μαθήματος







Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Μαγνητική ροπή και μαγνήτιση. Σύνδεση μαγνητικής ροπής με την τροχιακή στροφορμή
και σπιν. Άτομα με ασυμπλήρωτους εσωτερικούς φλοιούς και κανόνες Hund. Βρόχος
υστέρησης
Παραμαγνητισμός. Θερμοδυναμική παραμαγνητισμού - συνάρτηση Brillouin, Νόμος
Curie.
Αλληλεπίδραση ανταλλαγής και μαγνητική τάξη. Κβαντομηχανική προέλευση των
αλληλεπιδράσεων είδη μαγνητικής τάξης, Είδη έμμεσης ανταλλαγής.Μαγνητική Τάξη,
Αλληλεπίδραση
ανταλλαγής,
Σιδηρομαγνητισμός,
Αντι-σιδηρομαγνητισμός,
Σιδηριμαγνητισμός, έμμεση ανταλλαγή, υπερανταλλαγή, RKKY, διπλή ανταλλαγή.
Θεωρία μέσου πεδίου. Σύνδεση το μοριακού πεδίου με τις αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής,
υπολογισμός αυθόρμητη μαγνήτιση, θερμοκρασίας Curie και επιδεκτικότητας στην
παραμαγνητική φάση. Μοριακό πεδίο, Νόμος Curie-Weiss.
Μαγνητισμός
ζώνης.
Απεντοπισμός
ηλεκτρονίου,
Παραμαγνητισμός
και
Σιδηρομαγνητισμός Ζώνης.
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ. Είδη ανισοτροπίας φυσικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην
εμφάνιση του καθενός φαινομενολογικές εκφράσεις και σταθερές ανισοτροπίας.
Μαγνητικές περιοχές. Μαγνητικές περιοχές, μέγεθος και τοιχώματα, μέθοδοι
παρατήρησης μαγνητικών περιοχών. Τοίχωμα Bloch, Τοίχωμα Neel, ενέργεια
τοιχώματος.
Υστέρηση και μηχανισμοί αντίστροφής της μαγνήτισης. Βασικοί μηχανισμοί με
αντιστροφής της μαγνήτισης συσχέτιση συνεκτικού πεδίου μικροδομής.
Σκληρά μαγνητικά υλικά (μόνιμοι μαγνήτες). Υλικά για εφαρμογές μόνιμων μαγνητώνΕνεργειακό γινόμενο.
Μαλακά μαγνητικά υλικά. Ιδιότητες και κατηγορίες μαλακών μαγνητικών υλικών σε
σχέση με τις εφαρμογές.
Μαγνητικά κυκλώματα. Βασικές αρχές και παραδείγματα μαγνητικών κυκλωμάτων.
Παγίδευση Μαγνητικής Ροής, Σημείο Λειτουργίας, Πεδίο Απομαγνήτισης.
Σύνδεση μαγνητισμού με άλλες ιδιότητες. Μαγνητοοπτικά φαινόμενα και υλικά.
Εφαρμογές στην μαγνητομετρία, μικροσκοπία και μαγνητοπτική εγγραφή.
Μαγνητοελαστικά φαινομένα, μανγητοσυστολή και μαγνητοελαστική ανισοτροπία,
υλικά και εφαρμογές. Είδη μαγνητοαντίστασης ασυμμετρία σπιν, πόλωση σπιν..
Φαινόμενα Kerr και Faraday, γωνία Kerr. Φαινόμενα μανγητοσυστολής, Villari,
Wiedemann, Matteuci, MEMS. Μαγνητοαντίσταση: Συνήθης, Ανισοτροπίκή, Γιγαντιαία
και Κολοσσιαία Μαγνητοαντίσταση, ημισυ-μεταλλικά υλικά.
Στοιχεία Υπεραγωγιμότητας

72309 Υπεραγώγιμα Υλικά

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος








Βασικές ιδιότητες και όρια της υπεραγώγιμης κατάστασης,
Κκβαντικά φαινόμενα
Ηηλεκτροδυναμική των υπεραγωγών διάκριση σε υπεραγωγούς τύπου Ι και ΙΙ, μικτή
κατάσταση.
Φαινόμενο Meissner
Ζεύγος Cooper, βάθος διείσδυσης, μήκος συσχέτισης, φλαξόνιο.
Υπεραγώγιμα υλικά και εφαρμογές . Aπλά μέταλλα, ενώσεις με δομή Α15, ενώσεις
Chevrel και Βοροκαρβίδια, MgB2, Ομόλογες σειρές οξειδίων του Cu, Fe-As,
υπεραγώγιμοι μαγνήτες,
YBCO, αλυσίδες και επίπεδα χαλκού, SQUID, μαγνητική ανύψωση.

72310 Φυσικοχημεία Ι

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος


Ισορροπία. Νόμοι των ιδανικών αερίων. Μοριακές αλληλεπιδράσεις και πραγματικά
αέρια.
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Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Έργο και ενέργεια. Ενθαλπία. Αδιαβατικές
μεταβολές. Θερμοχημεία. Κανονικές μεταβολές Ενθαλπίας. Ενθαλπίες σχηματισμού
και χημικών αντιδράσεων. Εξάρτηση της ενθαλπίας από τη θερμοκρασία.
Συναρτήσεις καταστάσεων. Σχέση μεταξύ CV και Cp.
Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Αυθόρμητες μεταβολές. Εντροπία και
εντροπικές μεταβολές. Τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής. Ενέργειες Helmholtz και
Gibbs ενός συστήματος.
Συνδυασμός του Πρώτου και Δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Ιδιότητες της
εσωτερικής ενέργειας και της ενέργειας Gibbs. Χημικό δυναμικό.
Μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών. Διαγράμματα φάσεων. Σταθερότητα φάσεων και
όρια φάσεων. Μετατροπές φάσεων.
Το θερμοδυναμικό κριτήριο της ισορροπίας. Η ταξινόμηση των μετατροπών φάσεων
κατά Ehrenfest.
Υγρά και επιφάνεια των υγρών. Επιφανειακή τάση.
Μετασχηματισμοί μιγμάτων. Θερμοδυναμική περιγραφή μιγμάτων. Μερικές
γραμμομοριακές ιδιότητες.
Διαλύματα. Αθροιστικές (προσθετικές) ιδιότητες διαλυμάτων. Διαγράμματα φάσεων
μιγμάτων. Ο κανόνας των φάσεων.

82311 Υπολογιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών Θ3|Φ0|Ε2|ECTS 6 (8ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος











Εισαγωγή στα μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης των υλικών. Χωρική και
χρονική ιεράρχηση δομής και διεργασιών των υλικών και σύντομη περιγραφή
αντίστοιχων μοντέλων (κβαντομηχανικών, ατομιστικών, μεσοσκοπικών, συνεχούς).
Θεμελιώδεις γνώσεις για κλασικές προσομοιώσεις. Σύντομη επισκόπηση στοιχείων
κλασικής μηχανικής, στατιστικής φυσικής, αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης και
επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.
Προσομοιώσεις σε ατομικό επίπεδο Δυναμικά δια-ατομικής αλληλεπίδρασης.
Μέθοδος μοριακής δυναμικής. Μέθοδος Monte Carlo. Αρχικές συνθήκες, δημιουργία
κρυσταλλικών πλεγμάτων, ατέλειες. Συνοριακές συνθήκες. Μέθοδοι διατήρησης
σταθερής θερμοκρασίας ή/και πίεσης.
Ανάλυση αποτελεσμάτων. Ιδιότητες ισορροπίας, δομικές, μηχανικές, δυναμικές
ιδιότητες. Υπολογισμοί ιδιοτήτων συγκεκριμένων υλικών με ρεαλιστικά δυναμικά
αλληλεπίδρασης και σύγκριση με πειραματικές τιμές.
Προσομοιώσεις σε μεσοσκοπικό επίπεδο και στο συνεχές. Μέθοδοι αδρών κόκκων
(coarse-grain). Διακριτοποίηση συνεχούς χώρου. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών
και
στοιχείων.
Εφαρμογές
(π.χ.,
δυναμική
εξαρθρώσεων,
διάδοση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων). Κυτταρικά αυτόματα., Dissipative Particle Dynamics,
Smoothed Particle Hydrodyanmics
Στοιχεία Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής
Συνδυασμοί μεθόδων. Ταυτόχρονος και ιεραρχημένος συνδυασμός μοντέλων.
Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας.
Εφαρμογές με ανοιχτούς κώδικες. LAMMPS, Openfoam, VMD
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72312 Αλληλεπίδραση ακτινοβολιών και ύλης

Θ4| Φ1 |Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος

















Αλληλεπιδράσεις βαρέων σωματιδίων με την ύλη
Αλληλεπίδραση θραυσμάτων σχάσεως με την ύλη
Αλληλεπίδραση σωματιδίων-β με την ύλη
Φωτονιακές ακτινοβολίες (ακτίνες-γ και ακτίνες-Χ, φύση και παραγωγή)
Αλληλεπίδραση φωτονιακών ακτινοβολιών με την ύλη
Αλληλεπίδραση νετρονίων με την ύλη
Προσομοίωση Monte-Carlo της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη
Στοιχεία Ραδιοβιολογίας. Βιολογικές συνέπειες των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση του ανθρωπίνου οργανισμού.
Γραμμικά μη-γραμμικά μοντέλα δόσης - διακινδύνευσης. Επιδημιολογικές μελέτες
Θωράκιση κατά της ακτινοβολίας-γ και υπολογισμοί θωρακίσεων
Συντελεστές επαύξησης ροής και έκθεσης για διάφορες γεωμετρίες θωρακίσεων
Θωράκιση κατά και των νετρονίων και θέρμανση θωρακίσεων.
Αρχές ακτινοπροστασίας,σχετική νομοθεσία, όρια και κανονισμοί
Δοσίμετρα προσωπικού και φορητά όργανα. Βαθμονόμηση φορητών οργάνων

82209 Ατομική & Μοριακή Φυσική

Θ3| Φ1 |Ε0| ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Ατομική Φυσική:
Κλασσική αντιμετώπιση της εκπομπής ακτινοβολίας. Η εξίσωση του Schrodinger και το
άτομο του Υδρογόνου.Μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών σταθμών & εκπομπή
ακτινοβολίας. Κβαντική θεώρηση των ακτινοβολούντων διπόλων - Ηλεκτροδιπολικές
μεταβάσεις & μεταβάσεις ανωτέρας τάξεως. Μέσος χρόνος ζωής του ατόμου στη διεγερμένη
στάθμη. Εύρος και σχήμα των φασματικών γραμμών. Φυσικό πλάτος γραμμής και αιτίες
διεύρυνσης. Το μοντέλο των φλοιών και τα άτομα των αλκαλίων. Προσέγγιση κεντρικού
πεδίου. Περιοδικός πίνακας. Ενεργά δυναμικά. Λεπτή υφή. Αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς.
Συνολική στροφορμή. Σύζευξη LS και jj. Υπερλεπτή υφή.
Επίδραση εξωτερικών πεδίων στο άτομο. Φαινόμενα Zeeman, Paschen-Back & Stark.
Μοριακή Φυσική:
Αδιαβατική Προσέγγιση. Θεώρημα Hellman - Feynman. Θεώρημα Virial. Εισαγωγή στην
Κβαντομηχανική θεωρία του χημικού δεσμού. Μόριο H2. Μέθοδος Heitler - London και
μέθοδος μοριακών τροχιακών. Ομοιοπολικός δεσμός. Ηλεκτρόνιο μέσα σε αξονικά
συμμετρικό πεδίο. Περιγραφή διατομικών μορίων με τη μέθοδο των μοριακών τροχιακών.
Συμβολισμός καταστάσεων διατομικών μορίων. Ολική στροφορμή ηλεκτρονίων - πολλαπλή
υφή. Ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια. Ετεροπολικός δεσμός. Πολυατομικά μόρια - ορίζουσα
Stater. Υβριδισμός των ατομικών τροχιακών. Συζυγή μόρια. Δεσμός υδρογόνου.
Αλληλεπίδραση van der Waals. Περιστροφή και ταλάντωση των διατομικών μορίων.
Φάσματα περιστροφής. Φάσματα ταλαντώσεως. Φάσματα περιστροφής - ταλαντώσεως.
Τρόποι ταλαντώσεως πολυατομικών μορίων. Φάσματα Raman. Μοριακές ηλεκτρονικές
στάθμες. Αρχή Franck - Condon. Αποδιέγερση των μορίων - εκπομπή ακτινοβολίας. Ενέργεια
ιονισμού και ηλεκτρονική συγγένεια των μορίων.
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Πτυχιακή 1

ECTS 6

(7ο εξ)

Πτυχιακή 2

ECTS 6

(8ο εξ)

Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
71401 Εργαστήριο Μετρήσεων και Αυτοματισμών με ΗΥ

Θ1|Φ1|Ε2|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος










Ανιχνευτές και αισθητήρες.
Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.
Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.
Ψηφιακά όργανα μέτρησης.
Αναλογικά όργανα μέτρησης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών.
Βασικά στοιχεία συστήματος δειγματοληψίας. Τεχνικές σύνδεσης οργάνων υπολογιστή.
Εισαγωγή στο LabVIEW. Εφαρμογές σύνδεσης οργάνων υπολογιστή με χρήση του
πακέτου LabVIEW. Συλλογή και επεξεργασία εικόνων.

81402 Ηλεκτρονική ΙΙ

Θ2|Φ1|Ε1|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος












Συστήματα αριθμών, δυαδική αριθμητική, βασικές πράξεις. ΆλγεΒρα του Boole
Λογικά κυκλώματα, ψηφιακά σήματα & αρχές δημιουργίας τους.
Βασικές πύλες (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR), μετατροπές & συνδυασμοί τους.
Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές πυλών CMOS, TTL, ECL PECL.
Αθροιστής (σειριακός παράλληλος), Flip Flop, Shift Register, Counters, Multiplexer Demultiplexer, Serial Interfaces.
Κυκλώματα χρονισμού - ρολογιού.
Κυκλώματα απεικόνισης,
Γεννήτριες παλμοσειρών,
Μνήμες ημιαγωγών και παράγωγα (RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, ).
Μοντέρνα κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωση (PAL, PLD, CPLD κλπ). ADC, DAC
Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής ψηφιακών κυκλωμάτων (VHDL).
Παραδείγματα χρήσης της στην περιγραφή - εκτέλεση λογικών διεργασιών.
89



Εφαρμογές

71403 Φυσική των Laser Ι

Θ3|Φ1|Ε1|ECTS 6(7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος






Αρχές λειτουργίας των Laser
Εισαγωγικές έννοιες
Αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή- Αναστροφή πληθυσμών, Απορρόφηση, Διεύρυνση
φασματικών γραμμών, Συντελεστής κέρδους.
Ενεργειακά επίπεδα και μεταβάσεις –Κορεσμός
Σύστημα δύο, τριών, και τεσσάρων επιπέδων-Κορεσμός κέρδους
Λειτουργία του laser
Συνθήκες λειτουργίας ενός Laser, ισχύς εξόδου, Γιγαντοπαλμοί με την τεχνική της μεταβολής του
παράγοντα Q, μεταβολή του παράγοντα κέρδους, Ενισχυμένη Αυθόρμητη Εκπομπή (ASE)
Οπτικά Αντηχεία
Αντηχείο Fabry-Perot, Διαμήκεις και εγκάρσιοι ρυθμοί στα οπτικά αντηχεία, σταθερότητα
οπτικών αντηχείων, έλεγχος των τρόπων ταλάντωσης.
Λειτουργία ενός ρυθμού- Συμφωνία.
Φασματικός συντονισμός του laser και πολυρυθμική ταλάντωση, Fabry Perot Etalon, Λειτουργία
σε ένα διαμήκη ρυθμό, Συμφωνία, χωρική και χρονική.
Κλείδωμα ρυθμών.
Θεωρητική ανάλυση, Μέθοδοι κλειδώματος ρυθμών, οπτικό φαινόμενο kerr, αυτοδιαμόρφωση
φάσης (SPM).
Στένεμα παλμών
Διασπορά της ομαδικής ταχύτητας (GVD), Συμπίεση παλμού με αλληλεπίδραση της
(SPM) με την (GVD), Σολιτόνια, Τεχνικές μέτρησης πολύ στενών παλμών, Ενίσχυση πολύ στενών
παλμών.
Lasers αερίων και υγρών.



Απαιτήσεις καλής λειτουργίας, Lasers αερίων, Lasers υγρών, lasers χρωστικών















ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
82401 Φυσική των Laser ΙΙ

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
 Τα λέιζερ σαν πηγές φωτός: Ιδιότητες ακτινοβολίας λέιζερ, Αρχές λειτουργίας των
λέιζερ, Πηγές λέιζερ για φασματοσκοπία.
 Η σκέδαση των οπτικών ακτινοβολιών: Rayleigh, Mie, Raman, Brillouin.
 Εισαγωγή στην Φασματοσκοπική Οργανολογία: Το οπτικό φράγμα και η περίθλαση,
Φακοί, Κάτοπτρα, Φίλτρα, Πολωτές, Μονοχρωμάτορας –φασματογράφος,
 Ανιχνευτικές διατάξεις φωτονίων (φωτοπολλαπλασιαστές, φωτοδίοδοι, diode arrays,
CCD, ICCD, ημιαγωγικοί ανιχνευτές για το IR, streak camera).
 Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικών σημάτων: Lock-in amplifiers, Boxcar integrators.
 Φασματοσκοπίες λέιζερ:
 Φασματοσκοπία Φθορισμού Επαγόμενου από Λέιζερ (LIF),
90











Φασματοσκοπία πολυ-φωτονικού ιονισμού (MPI),
Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR).
Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ.
Ψύξη ατομικών δεσμών με λέιζερ. Συμπύκνωση Bose-Einstein.
Εισαγωγή στη μη-γραμμική οπτική: μη-γραμμική επιδεκτικότητα, κυματική περιγραφή
μη-γραμμικών οπτικών αλληλεπιδράσεων, μη-γραμμική απορρόφηση και διάθλαση,
παραγωγή δεύτερης και τρίτης αρμονικής στα λέιζερ, μη-γραμμικά οπτικά υλικά, οι
ολοοπτικές διαδικασίες.
Οπτική παγίδευση και εφαρμογές στη βιολογία και ιατρική.
Βιο-φωτονική: αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με ιστό
Εισαγωγή στη Βιο-νανο-φωτονική: εφαρμογές κβαντικών τελειών, μεταλλικών
νανοσωματιδίων στην οπτική ιατρική διάγνωση

72402 Οπτο-ηλεκτρονική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος












Διάδοση Φωτός σε Οπτικές Ίνες
Ρυθμοί (τρόποι) διαδόσεως, διασπορά και διαπλάτυνση οπτικών παλμών, αντιστάθμιση
για την διασπορά της ταχύτητας ομάδας.
Διάδοση, Διαμόρφωση και Ταλαντώσεις Λέϊζερ σε Οπτικούς Κυματοδηγούς
Ρυθμοί διαδόσεως, θεωρία συζευγμένων ρυθμών, ζεύκτες, διαμορφωτές, λέϊζερ
κατανεμημένης αναδράσεως, υπέρ-ρυθμοί και συστοιχίες λέϊζερ
Θεωρία Ενίσχυσης Οπτικής Ακτινοβολίας
Τελεστής πίνακα πυκνότητας, χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών, γραμμική πόλωση,
υπολογισμός του συντελεστή ενισχύσεως σε ένα ατομικό λέϊζερ, ενισχυτής οπτικής ίνας με
προσμίξεις Ερβίου.
Λέϊζερ Ημιαγωγών
Ενίσχυση σε ημιαγώγιμα μέσα, λέϊζερ διπλής ετεροεπαφής, άμεση διαμόρφωση ρεύματος.
Λέϊζερ Κβαντικών Φρεατίων και Κουκκίδων:
Η φυσική των κβαντικών φρεατίων, δισδιάστατα και μονοδιάστατα υλικά, λέιζερ
κάθετης κοιλότητας επιφανειακής εκπομπής, λέιζερ κβαντικών κουκίδων.

82403 Φυσική Μικροκυμάτων & TeraHertz

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος










Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας.
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (πόλωση, μετάδοση και ανάκλαση). Ηλεκτρομαγνητικά
κύματα τύπου ΤΕΜ, ΤΕ και ΤΜ.
Θεωρία γραμμών μεταφοράς.
Κυματοδηγοί (ορθογώνιοι και κυκλικοί). Μικροταινίες
Ανάλυση μικροκυματικών κυκλωμάτων. Παράμετροι σκέδασης. Χάρτης Smith
Συντονισμένες κοιλότητες
Μικροκυματικά στοιχεία: Φίλτρα, διαιρέτες ισχύος, συζεύκτες, διπλέκτες.
Μικροκυματικές Λυχνίες
Αριστερόστροφα μεταϋλικά και εφαρμογές τους.
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72404 Εφαρμογές Aναλογικών Ηλεκτρονικών

Θ3|Φ1|Ε1|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος












Πηγές ρεύματος, ενεργά φορτία.
Μοντέλα transistors σε υψηλές συχνότητες.
Διαφορικά ζεύγη.
Ηλεκτρικός Θόρυβος.
Ανατροφοδότηση.
Ταλαντωτές.
Ανάδραση και αντιστάθμιση ενισχυτών.
Τελεστικοί ενισχυτές.
Ενισχυτές χαμηλού θορύβου.
PLL/DLL.
Δειγματοληψία και συγκράτηση, Συγκριτές, Μετατροπείς D/A και A/D.

82405 Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Θ2|Φ1|Ε2|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
 Επανάληψη Βασικών Εννοιών Ψηφιακής Σχεδίασης
 Τυπική Ροή Ηλεκτρονικού Σχεδιαστικού Αυτοματισμού
 H Γλώσσα Περιγραφής Υλικού Verilog
 Αριθμητικά Κυκλώματα
 Συγχρονισμός και Μεταστάθεια
 Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων
 Δυαδική Άλγεβρα, Δυαδική Βελτιστοποίηση
 Χρονισμός, Στατική Χρονική Ανάλυση
82406 Θεωρία σημάτων και κυκλωμάτων

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος










Σήματα
Στοιχεία κυκλωμάτων.
Τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων
Απόκριση κυκλωμάτων σε δυναμικές διεγέρσεις
Ημιτονική ανάλυση
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση με μετασχηματισμό Laplace
Απόκριση συχνότητας
Συζευγμένα κυκλώματα - μετασχηματιστές

72407 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
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Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
o Σειρές Fourier και Μετασχηματισμός Fourier, Γραμμικά Συστήματα και Φίλτρα,
Ενέργεια, Ισχύς, Φασματική Πυκνότητα, Θόρυβος και Τυχαίες διαδικασίες



Αναλογικές Επικοινωνίες
o Διαμόρφωση Πλάτους - Αποδιαμόρφωση, , Υπερετερόδυνος δέκτης, Θόρυβος
στην ΑΜ, Ραδιόφωνο ΑΜ, Τηλεόραση, Πολυπλεξία Συχνότητας, Μετασχηματισμός
Hilbert, Διαμόρφωση μίας Πλευρικής.
o Διαμόρφωση Γωνίας - Διαμόρφωση Συχνότητας, Φάσης, Αποδιαμόρφωση,
Θόρυβος στην FM, Ραδιόφωνο FΜ, Βρόχος Κλειδώματος Φάσης.



Διαμόρφωση Παλμών
o Διαμορφώσεις Παλμών, Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό,
Δειγματοληψία, Κβάντιση, Παλμοκωδική Διαμόρφωση, Προσαρμοστικό Φίλτρο,
Κωδικοποιητές Γραμμής, Μορφοποίηση Παλμών, Χρονική Πολυπλεξία.



Πληροφορία και Ψηφιακή Μετάδοση
o Μέτρο Πληροφορίας, Χωρητικότητα Καναλιού, Πιθανότητα Σφάλματος στην
Μετάδοση, Γεωμετρική Αναπαράσταση Σήματος, Τεχνικές Ψηφιακής
Διαμόρφωση.

72408 Ιατρική Φυσική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ύλης, Στοιχεία Δοσιμετρίας, Βιολογικά αποτελέσματα της
έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, θωράκιση, συσκευές ανίχνευσης ακτινοβολίας. Στοιχεία
Ακτινοπροστασίας (πρωτόκολλα δοσιμετρίας). Φυσικής της ακτινοθεραπείας (γραμμικός
επιταχυντής, portal imaging, βραχυθεραπεία, ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια, πρωτόνια,
βαρύτερα ιόντα), σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραεπίας (σχεδίαση και βελτιστοποίηση
ακτινοθεραπευτικού σχήματος,IMRT, 3D conformal, Image guided, αντίστροφο πρόβλημα).
Βασικές αρχές πυρηνικής ιατρικής και ραδιο-Ισοτοπικής απεικόνισης. Μη ιοντίζουσα
ακτινοβολία, φυσική και κλινικές εφαρμογές Laser, φυσική και κλινικές εφαρμογές
υπερήχων, υπερθερμίας. Φυσική πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (γυρομαγνητικός
λόγος πρωτονίου και πυρήνων, εγκάρσια και διαμήκης χαλάρωση, εξισώσεις Bloch).
Ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος αποδοχής συσκευών.
72409 Φυσική της Ατμόσφαιρας

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
 Η ατμόσφαιρα της γης (Εισαγωγικές έννοιες, Μέγεθος της ατμόσφαιρας, Σύσταση και
Δομή, Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Πίεση, Απλά ατμοσφαιρικά
μοντέλα, Υδρατμοί.)
 Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας (Καταστατική εξίσωση, Θερμοδυναμικά αξιώματα,
Σημαντικές θερμοδυναμικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, Στατική της ατμόσφαιρας,
Ισορροπία στην ατμόσφαιρα, Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα & ευστάθεια, Δυναμική
θερμοκρασία & ευστάθεια.)
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Φυσική νεφών (Συμπύκνωση των υδρατμών, Θεωρίες σχηματισμού της βροχής,
Ταξινόμηση των νεφών.)
Δυναμική της ατμόσφαιρας (Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση, Εξισώσεις κίνησης,
Κίνηση ανέμου στο οριακό στρώμα, Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας, Άνεμοι
στην επιφάνεια του πλανήτη, Άνεμοι στην τροπόσφαιρα – Δακτύλιοι Ηadley, Μακρά
κύματα στην τροπόσφαιρα (κύματα Rossby).
Καιρικά συστήματα (Χαρακτηριστικά αερίων μαζών, Μέτωπα – Είδη μετώπων,
Υφέσεις, Αντικυκλώνες, Κυκλογένεση).
Ατμοσφαιρική ρύπανση Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ταξινόμηση-Ιδιότητες-ΠηγέςΕπιπτώσεις Αιωρούμενα σωματίδια, Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά)
Σύγχρονα Θέματα (Πρόγνωση του καιρού, Κλιματική αλλαγή).
Επιδράσεις στην υγεία και βιομετεωρολογία.

82410 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
 Εισαγωγή στα ΣΑΕ,
 Γραμμικά Συστήματα
 -Μετασχηματισμός Laplace,
 Μοντέλα Συστημάτων
 -Συνάρτηση Μεταφοράς
 -Δομικά Διαγράμματα
 -Διαγράμματα Ροής Σημάτων
 , Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης,
 Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση
 –Ευστάθεια,
 Γεωμετρικός Τόπος Ριζών,
 Απόκριση Συχνότητας –
 Ανάλυση Bode,
 Αντιστάθμιση Συστημάτων Ελέγχου,
 Ψηφιακά συστήματα ελέγχου

Πτυχιακή 1

ECTS 6

(7ο εξ)

Πτυχιακή 2

ECTS 6

(8ο εξ)

Βασικές Επιλογές
72501 Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής Ι (Θεωρία Sturm-Liouville, Συναρτήσεις
Green, Θεωρία Ομάδων, Θεωρία Τελεστών)
Θ4|Φ1|Ε0| ECTS 6 (7ο εξ)
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Περιεχόμενα μαθήματος




Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο (ανισότητα Cauchy-Schwarz,
ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt). Πλήρεις απειροδιάστατοι χώροι συναρτήσεων
(ανισότητα Bessel - ισότητα Parseval - βάση απειροδιάστατου χώρου). Σειρές Fourier
(θεώρημα Weierstrass). Γραμμικοί τελεστές σε πλήρεις χώρους (αυτοσυζυγείς τελεστές εξίσωση ιδιοτιμών, ιδιοανυσμάτων - φασματικό θεώρημα αυτοσυζυγών τελεστών).
Συστήματα Sturm - Liouville. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές
παραγώγους της Μαθηματικής Φυσικής (κυματική, διάχυσης, Laplace). Ταξινόμηση
διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους - χαρακτηριστικές επιφάνειες συνοριακές συνθήκες - μέθοδοι επίλυσης. Μελέτη της κυματικής εξίσωσης (ομογενούς και
μη ομογενούς). Λύση της κυματικής εξίσωσης σε καρτεσιανές - Κυλινδρικές και σφαιρικές
συντεταγμένες. Μελέτη της εξίσωσης διάχυσης (με ομογενείς και μη ομογενείς
συνοριακές συνθήκες) σε καρτεσιανές - κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες.
Συναρτήσεις Green.
Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων και τελεστών : Ορισμός ομάδας και άλγεβρα ομάδας.
Ομάδα στροφών. Αναπαραστάσεις ομάδων. Πίνακες χαρακτήρων, συναρτήσεις βάσης.
Ευθύ γινόμενο ομάδων, συντελεστές Clebsch-Gordan, θεώρημα Wigner-Eckart. Η ομάδα
της εξίσωσης Schroedinger. Κρυσταλλογραφικές σημειακές ομάδες και ομάδες χώρου.
Μακροσκοπικές ιδιότητες και συμμετρία κρυστάλλων, αρχή του Neumann. Τανυστικές
ιδιότητες των υλικών και σύνδεση με ομάδες συμμετρίας. Προβλέψεις ιδιοτήτων και
επιπτώσεις της συμμετρίας στη Φυσική των υλικών. Αντιστροφή χρόνου και μαγνητικές
ομάδες. Η άλγεβρα Lie των ομάδων SU(n). Εκθετική συνάρτηση πινάκων, εφαρμογές στις
SU(2) και SU(3). Αναπαραστάσεις και γινόμενα της SU(n). Λοιπές άλγεβρες Lie. Εισαγωγή
στις συμμετρίες των στοιχειωδών σωματιδίων. Τελεστές.

82502 Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής ΙΙ (Τανυστικός Λογισμός, Διαφορίσιμες
Πολλαπλότητες)
Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος


Τανυστές: Έννοια του καρτεσιανού τανυστή, τανυστές δεύτερης, τρίτης, και
ανώτερης τάξης, μετασχηματισμοί τανυστών, δυαδικό γινόμενο, γενικευμένοι
τανυστές, γενικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων, αναλλοιότητα τανυστικών
εξισώσεων. Τανυστική Άλγεβρα, τανυστική συστολή, αναγωγή σε κύριους άξονες,
τανυστικά αναλλοίωτα. Ψευδοτανυστές. Τανυστική Ανάλυση. Σύμβολα Christoffel,
παράλληλη μεταφορά και συναλλοίωτη παραγώγιση. Εφαρμογές. από τη θεωρία
ελαστικότητας,
την
υδροδυναμική,
και
τη
θεωρητική
μηχανική.



Γεωμετρίες Riemann και Lorentz: Χώροι Riemann, εφαπτόμενες και εγγύτατες
Ευκλείδειες μετρικές. Τανυστικά πεδία, γεωδαισιακές καμπύλες και γεωδαισιακές
συντεταγμένες. Τανυστής καμπυλότητας Riemann και αλγεβρικές ιδιότητές του,
τανυστής και βαθμωτό Ricci, ταυτότητες Bianchi. Επίπεδοι χώροι και χώροι με
σταθερή καμπυλότητα, παράλληλη μεταφορά, στρέψη. Καμπυλότητα σε n
διαστάσεις. Τανυστής Weyl και ταξινόμηση Petrov, διανύσματα Killing, συμμετρικοί
και μέγιστα συμμετρικοί χώροι. Εφαρμογές από τη γενική θεωρία της σχετικότητας.
95

72503 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (Θεωρία Διαταραχών, Λογισμός
Μεταβολών)
Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος








Θεωρία διαταραχών – ασυμπτωτικά αναπτύγματα: Κανονικές και ιδιόμορφες
διαταραχές.
Γραμμικά προβλήματα ιδιοτιμών (θεωρία Rayleigh-Schrödinger).
Προσέγγιση WKB. Ασυμπτωτικά αναπτύγματα, συναρμογή ασυμπτωτικών
αναπτυγμάτων, ασυμπτωτικό ανάπτυγμα ολοκληρώματος.
Λογισμός μεταβολών: Το πρόβλημα της βραχιστοχρόνου, αναγκαίες συνθήκες για
ακρότατα,
Χαμιλτονιανή θεωρία και εξισώσεις Euler-Lagrange.
Προβλήματα με συνδέσμους, ισοπεριμετρικά προβλήματα, ικανές συνθήκες για
ακρότατα, μέθοδοι Euler, Ritz, Kantorovich,
Μέθοδος ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων.

82504 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί,
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις)
Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος









Ταξινόμηση των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Μερικές σημαντικές ταυτότητες.
Αναγωγή προβλημάτων σε ολοκληρωτικές εξισώσεις.
Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί: Μετασχηματισμοί Laplace, Μετασχηματισμοί
Laplace μερικών ειδικών συναρτήσεων, Εφαρμογές των Μετασχηματισμών Laplace
στις Διαφορικές Εξισώσεις, Άλλοι Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί (Fourier, Hilbert,
Mellin).
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra: Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra β’ είδους,
Σειρές Neumann, Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων, Μέθοδος του
Μετασχηματισμού Laplace, Πυρήνας διαφοράς, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra α’
είδους.
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Fredholm: Εξισώσεις με διαχωρίσιμο πυρήνα, Fredholm
Alternative. Ολοκληρωτικές εξισώσεις Fredholm με συμμετρικό πυρήνα, Κλασσική
Θεωρία Fredholm.
Συναρτήσεις Green: Μη ομογενείς συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Κατασκευή των
Συναρτήσεων Green.
Ύπαρξη των λύσεων-Βασικά Θεωρήματα σταθερού σημείου: Χώροι Banach, Χώροι
Hilbert, Θεώρημα σταθερού σημείου του Banach, Εφαρμογές του Θεωρήματος
σταθερού σημείου του Banach σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές
εξισώσεις, Φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, Συμπαγείς και πλήρως συνεχείς τελεστές,
Εφαρμογές σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις.
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72505 Ανάλυση Κυκλωμάτων

Θ3|Φ1|Ε1|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος







Νόμοι και θεωρήματα γραμμικών κυκλωμάτων
Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων
Μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση
Σύνθετη αντίσταση και συνάρτηση μεταφοράς
Μεταβατικά φαινόμενα στα κυκλώματα 1ης τάξης
Τμηματικά γραμμικά κυκλώματα

82506 Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος












Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση.
Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, σημάτων, διακριτός μετασχηματισμός Fourier.
Βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, τομογραφία διάδοσης και τομογραφία
εκπομπής, μέθοδοι ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων (φιλτραρισμένη
οπισθοπροβολή, αλγεβρικές / επαναληπτικές μέθοδοι).
Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: παραγωγή και ανίχνευση ακτίνων Χ,
αρχιτεκτονικές συστημάτων τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές.
Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές (spin γυρομαγνητικός λόγος,
εξισώσεις Bloch, περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς), παλμικές ακολουθίες, εγκάρσια
και διαμήκης χαλάρωση.
Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού: πεδία κλίσης, Κ-space, τεχνικές ανακατασκευής
εικόνας.
Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές
αρχές σχηματισμού εικόνας, θόρυβος Poisson, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση
ακτινοβολίας γ, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές.
Διαγνωστικοί υπέρηχοι: φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, τεχνικές
υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές

72507 Βιοφυσική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος


Βιομόρια (Νουκλεϊκά οξέα και δομή DNA, υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα δομή
πρωτεϊνών)
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Μοριακοί δεσμοί και ενεργειακές αλληλεπιδράσεις (Ιοντικός, ομοιοπολικός, υδρογονικός
δεσμός, δυνάμεις διασποράς και αλληλεπιδράσεις van der Waals)
Βιολογική Θερμοδυναμική (Ελεύθερη ενέργεια, εντροπία, χημικό δυναμικό, ρυθμοί
χημικών αντιδράσεων, διάχυση και μεταφορά)
Πειραματικές μέθοδοι (Ηλεκτροφόρηση, ηλεκτροφυσιολογία, περίθλαση ακτίνων Χ,
πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, υπέρυθρη φασματοσκοπία, φασματοσκοπία και
οπτική, ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικροσκοπία σάρωσης και φθορισμού)
Σύγχρονα Θέματα: Φυσικές διαδικασίες στη φυσιολογία της όρασης, διάδοση ενεργών
δυναμικών σε νευρικά κύτταρα, Αναδίπλωση πρωτεϊνών, μοριακή αναγνώριση,
στερεοδομή βιομορίων, ενζυμική κατάλυση, μοριακές νανομηχανές,
Πρόγνωση τριτοταγούς δομής από αμινοξική ακολουθία και από πειραματικά δεδομένα.
Πρωτεινικές βάσεις δεδομένων, υπολογιστικές εφαρμογές των παραπάνω με έφμαση σε
μηχανική μάθηση.








72508 Γεωφυσική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Στοιχεία δομής και σύστασης του εσωτερικού της Γης, Πεδίο βαρύτητας της Γης, Μαγνητικό
πεδίο της Γης, Θερμότητα και θερμοκρασία του εσωτερικού της Γης. Φυσική Ραδιενέργεια
και μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης. Σεισμικές μέθοδοι διασκόπησης (τρόποι παραγωγής
ελαστικών κυμάτων στη σεισμική διασκόπηση, όργανα αναγραφής των ελαστικών κυμάτων,
μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης, μέθοδος της σεισμικής διάθλασης.. Βαρυτομετρικές
μέθοδοι διασκόπησης (μετρούμενες ποσότητες στη βαρυτομετρία, όργανα μέτρησης του
πεδίου βαρύτητας, τρόπος πραγματοποίησης και ερμηνείας των μετρήσεων βαρύτητας).
Μαγνητικές μέθοδοι διασκόπησης (μετρούμενα μεγέθη, όργανα μαγνητικών μετρήσεων).
Ηλεκτρικές μέθοδοι Διασκόπησης. Μέθοδοι της ειδικής αντίστασης, των ισοδυναμικών
γραμμών, της επαγόμενης πολικότητας του φυσικού δυναμικού και των τελλουρικών
ρευμάτων. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Διασκόπησης. Μέθοδοι γωνίας κλίσης μέτρησης της
φάσης και ασυνεχών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μαγνητοτελλουρικές μέθοδοι.
Ραδιομετρικές μέθοδοι. Εφαρμογές στη γεωθερμία, υδρογεωλογία, περιβάλλον,
μεταλλευτική έρευνα, αρχαιολογία και τεχνικά έργα.

75509 Μετεωρολογία

Θ4 |Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος




Η ατμόσφαιρα της γης: Εισαγωγικές έννοιες, Μέγεθος της ατμόσφαιρας, Σύσταση
κατώτερης ατμόσφαιρας, Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Πίεση, Απλά
ατμοσφαιρικά μοντέλα, Υδρατμοί.
Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας: Καταστατική εξίσωση, Θερμοδυναμικά αξιώματα,
Σημαντικές θερμοδυναμικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, Στατική της ατμόσφαιρας,
Ισορροπία στην ατμόσφαιρα, Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα & ευστάθεια, Δυναμική
θερμοκρασία & ευστάθεια.
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Φυσική νεφών: Συμπύκνωση των υδρατμών, Θεωρίες σχηματισμού της βροχής,
Ταξινόμηση των νεφών.
Δυναμική της ατμόσφαιρας: Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση, Εξισώσεις κίνησης,
Κίνηση ανέμου στο οριακό στρώμα, Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας, Άνεμοι στην
επιφάνεια του πλανήτη, Άνεμοι στην τροπόσφαιρα – Δακτύλιοι Ηadley, Μακρά κύματα
στην τροπόσφαιρα (κύματα Rossby).
Καιρικά συστήματα: Χαρακτηριστικά αερίων μαζών, Μέτωπα – Είδη μετώπων, Υφέσεις,
Αντικυκλώνες, Κυκλογένεση.
Σύγχρονα Θέματα: Πρόγνωση καιρού, Κλιματική αλλαγή.

82510 Κλιματολογία

Θ4 |Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος


Εισαγωγικά. Πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.
Ισοζύγιο νερού-υδρολογικός κύκλος.
 Τα αέρια του θερμοκηπίου και ο ρόλος τους. Τα αιωρούμενα σωματίδια και ο ρόλος τους.
Αλληλεπίδραση σωματιδίων και ακτινοβολίας.
 Μηχανισμοί σύζευξης ατμόσφαιρας - θάλασσας - εδάφους. Φυσικές κλιματικές
διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας και των ωκεανών.
 Ανθρωπογενείς επιδράσεις.
Μοντέλα προσομοίωσης κλίματος – Βασικές εξισώσεις – αρχικές και οριακές συνθήκες Μηχανισμοί ανάδρασης.
 Παγκόσμιο κλίμα. Περιφερειακό κλίμα (Ελλάδα, Μεσόγειος). Κλιματικές ταξινομήσεις.
 Αστικό κλίμα. Βιοκλιματικοί δείκτες.
 Επίδραση της πλανητικής κλιματικής μεταβλητότητας στο κλίμα. Κλιματικές προβολές
στο μέλλον.
 Επιδράσεις του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία
82511 Σεισμολογία

Θ4 |Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος











Εισαγωγή στη Σεισμολογία
Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας
Στοιχεία θεωρίας ελαστικών κυμάτων
Τάση και παραμόρφωση - Ελαστικά κύματα χώρου
Όργανα αναγραφής των σεισμών
Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της γης
Σεισμομετρία - Προσδιορισµός των συντεταγµένων της εστίας του σεισµού -Μέγεθος και
ενέργεια σεισμών.
Η γένεση των σεισμών - Τρόποι και αίτια γένεσης των σεισμών. Χωρική κατανοµή των
σεισµών Χρονική κατανομή της σεισμικής δράσης. Ερµηνεία της γένεσης και της
χωροχρονικής κατανοµής
Πρόγνωση των σεισμών
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Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. Αποτελέσματα των σεισμών στο έδαφος,
στη θάλασσα, στο νερό, στις κατασκευές. Επίδραση των σεισμών στους ανθρώπου και
στα ζώα.
Τεχνητές δονήσεις
Σεισμολογία της σελήνης
Παράµετροι του σεισµικού ρήγµατος και σεισµικές µέθοδοι καθορισµού τους

82512 Περιβαλλοντική Φυσική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος



















Προέλευση, σύσταση και φυσικές ιδιότητες του αέρα. Έκφραση της ποσότητας των
συστατικών στην ατμόσφαιρα. Ισορροπία στη σύσταση των αερίων συστατικών.
Διαφυγή αερίων στο διάστημα.
Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας: Νόμοι των αερίων. Μεταβολή της πυκνότητας και
πίεσης με το ύψος. Υδροστατική εξίσωση.
Απλά ατμοσφαιρικά υποδείγματα. Αδιαβατικές διεργασίες. Υψομετρική κλίμακα της
πίεσης. Υδροστατική εξίσωση για διαφορετικά συστατικά. Διαχωρισμός αερίων
συστατικών. Ατμοσφαιρικές περιοχές.
Φύση και χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας του ήλιου, της γης και της ατμόσφαιρας.
Ακτινομετρικά μεγέθη. Εφαρμογή των νόμων του μέλανος σώματος. Εκπομπή
ακτινοβολίας από πραγματικό σώμα. Ενεργός θερμοκρασία.
Βασικές αρχές της διάδοσης μονοχρωματικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
(απορρόφηση - σκέδαση). Οπτικό βάθος. Μεταβολή της απορρόφησης ακτινοβολίας με
το ύψος. Θεωρία του Chapman.
Ισορροπία ακτινοβολίας ηλιακή –γήινης ακτινοβολίας. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Εξίσωση της κίνησης αέριας μάζας. Δυνάμεις σε περιστρεφόμενο σύστημα. Δύναμη
βαροβαθμίδας, Φαινόμενες δυνάμεις. Ειδικά συστήματα συντεταγμένων.
Γεωστροφικός άνεμος. Θερμικός άνεμος. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.
Ενεργειακές εξισώσεις κατά την κίνηση αέριας μάζας. Εξίσωση της συνέχειας.
Κατακόρυφος άνεμος.
Μέθοδος των διαταραχών. Ατμοσφαιρικά κύματα. Στροβιλισμός. Ορογραφικά κύματα.
Κύματα Rossby.
Κλίμακες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Φωτοχημική ρύπανση αστικών περιοχών:
Αίτια, χαρακτηριστικά, επιπτώσεις.
Περιφερειακή ρύπανση - όξινη απόθεση: Γενικά. Φυσικοχημικές διεργασίες
περιφερειακής ρύπανσης. Επιπτώσεις στα δάση και στις καλλιέργειες, στα υδατικά
οικοσυστήματα και στα κτίρια. Μεγάλης κλίμακας μεταφορά αέριων ρύπων στην
Ευρώπη.
Κλιματική αλλαγή: Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Ο ρόλος των Αιωρούμενων
Σωματιδίων. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μελλοντικές προβολές. Διεθνείς
συνθήκες.

72513 Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
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Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Πρόβλημα
Γνωριμία με τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Αιολική Ενέργεια, Αιολικές Μηχανές, Λειτουργικά Χαρακτηριστικά, Παγκόσμια-Εθνική
Κατάσταση Αιολικών Εφαρμογών
Αξιολόγηση Αιολικού Δυναμικού, Ενεργειακή Συμπεριφορά Αιολικών Εγκαταστάσεων
Οικονομική Αξιολόγηση-Βιωσιμότητα Αιολικών Ενεργειακών Επενδύσεων
Περιβαλλοντικό-Κοινωνικό Κόστος Χρήσης της Ενέργειας
Αεροδυναμική Συμπεριφορά Ανεμογεννητριών, Αιολικά Πάρκα
Υπολογισμός Ηλιακής Ακτινοβολίας, Επίδραση Κλίσεως Επιφανειών
Εισαγωγή στους Ηλιακούς Συλλέκτες, Απόδοση-Βιωσιμότητα Συλλεκτών
Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Συνδεσμολογίες p-n, Αξιολόγηση Λειτουργίας
Εισαγωγή στα Αγροτικά Θερμοκήπια, Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας
Γεωθερμική Ενέργεια και Περιβάλλον, Γεωθερμικές Εφαρμογές
Υδάτινο Δυναμικό, Μικρές Υδροηλεκτρικές Μονάδες, Αναστρέψιμα Υ/Η
Ενέργεια και Βιομάζα, Παραγωγή-Επεξεργασία Βιαερίου, Βιοκαύσιμα
Νομοθετικό Πλαίσιο, Χρηματοδότηση Εφαρμογών, Αναπτυξιακά Κίνητρα
Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Κυματική Ενέργεια, Παλιρροιακά Κύματα,
Ενέργεια Ωκεανών, Φωτοηλεκτροχημική Μετατροπή κ.λπ.)

82514 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Μηχανική Μάθηση
Θ2 |Φ1|Ε2|ECTS 6 (8ο εξ)
Περιεχόμενα μαθήματος











Βασικές έννοιες. Αναπαράσταση προβλημάτων. Αλγόριθμοι (τυφλής και
κατευθυνόμενης) αναζήτησης. Γνώση, αναπαράσταση γνώσης (λογική, δομημένη
κανόνες). Εξαγωγή και Επιλογή χαρακτηριστικών
Mάθηση με επίβλεψη (supervised learning), ταξινομητές, Μηχανές διανυσμάτων
υποστήριξης (Support vector machines), Random Forests, συστήματα Bayes, μη
συμβολική λογική: γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα (Βασικά Νευρωνικά
Μοντέλα: Perceptron, μέθοδος Back-Propagation, Μοντέλα Συναρτήσεων Ακτινικής
Βάσης (RBF), δίκτυα βαθιάς εκμάθησης)
Mάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning), Αυτο-οργανούμενα μοντέλα: SelfOrganizing Maps (SOM), Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis –
PCA). Ομαδοποίηση (αλγόριθμος K-μέσων, αλγόριθμος EM, μίγμα Γκαουσιανών), μείωση
διάστασης (LVQ - Εκπαιδευόμενος Διανυσματικός Κβαντιστής), Αυτό-οργανούμενα
δίκτυα –SOM)
Mάθηση με ενίσχυση ή ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning)
Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) – Εξελικτικός Υπολογισμός (evolutionary computing)
Μέτρα αξιολόγησης ταξινόμησης και ομαδοποίησης
Εφαρμογές (επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μηχανική όραση, ρομποτική)

72514 Εισαγωγή στους Κβαντικούς Υπολογιστές
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Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος









Τα αξιώματα της κβαντομηχανικής: έμφαση στις πιθανότητες και στην ύπαρξη μεικτών
καταστάσεων.
Η έννοια του qubit και η μαθηματική του περιγραφή.
Σύνθετα συστήματα: συστήματα δύο και περισσοτέρων qubit, ανισότητες Bell και
σχετικά πειράματα.
Βασικές έννοιες κβαντικής πληροφορίας: θεωρήματα μη-αντιγραφής και μη
επικοινωνίας, υπέρπυκνη κωδικοποίηση, κβαντική τηλεμεταφορά, η έννοια του
κβαντικού πόρου.
Κβαντικά κυκλώματα: πύλες για ένα qubit, πύλες για δύο qubit, σχεδιασμών απλών
κβαντικών κυκλωμάτων, εκμάθηση online πλατφόρμας κβαντικών κυκλωμάτων, η
έννοια του κβαντικού αλγορίθμου.
Υλοποίησης κβαντικού υπολογισμού: πλατφόρμες οπτικές, ατομικές και
συμπυκνωμένης ύλης, τα κριτήρια επάρκειας του Di-Vincenzo.
Κβαντική αποσυμφωνία: πώς το περιβάλλον καταστρέφει τους κβαντικούς πόρους,
ανοικτά κβαντικά συστήματα, εξισώσεις Lindbland, μοντέλα καταστροφής επαλληλίας
και εναγκαλισμού.
Τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής και άμεσες εφαρμογές (κβαντική προσομοίωση, υβριδικά
συστήματα, προβλήματα βελτιστοποίησης)

82515 Κβαντική Οπτική

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος






Ανασκόπηση της Κβαντομηχανικής. Χρόνο-εξαρτημένη
θεωρία διαταραχών,
αλληλεπίδραση πεδίων με άτομα δύο καταστάσεων, ο αρμονικός ταλαντωτής - τελεστές
δημιουργίας και καταστροφής.
Ο Τελεστής Πίνακα Πυκνότητας. Εξίσωση κίνησης, απόσβεση ατομικών καταστάσεων,
ηλεκτρονική πόλωση ενός ατόμου, διφωτονική αλληλεπίδραση.
Κβάντωση του Ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) Πεδίου. Σύμφωνες καταστάσεις του πεδίου,
συναρτήσεις αλληλοσυσχετίσεως, και ιδιότητες συμφωνίας ΗΜ πεδίων.
Αλληλεπίδραση Ατόμων με Κβαντωμένα ΗΜ Πεδία. Δεύτερη κβάντωση, η θεωρία των
Wigner-Weisskopf για την αυθόρμητη εκπομπή, κβαντικά διακροτήματα στον φθορισμό.
Φθορισμός υπό Συντονισμένη Διέγερση. Σύμφωνη και ασύμφωνη σκέδαση, το τρίκορφο
φάσμα αυθόρμητης εκπομπής υπό ισχυρή διέγερση, αυτοσυσχέτιση της εντάσεως, αντίομαδοποίηση φωτονίων, συμπιεσμένες καταστάσεις του ΗΜ πεδίου.
82516 Κβαντικοί υπολογισμοί και πληροφορία

Θ4|Φ1|Ε0|ECTS 6 (8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος


Κβαντικοί αλγόριθμοι: αλγόριθμός Deutsch-Jozsa, κβαντικός μετασχηματισμός
Fourier, αλγόριθμος αναζήτησης του Grover, αλγόριθμoς παραγοντοποίησης του
Schor, πού υπερτερούν οι κβαντικοί αλγόριθμοι σε σχέση με τους κλασικούς.
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Κβαντική κρυπτογραφία: πρωτόκολλα ΒΒ84 και Εkert91.
Άλλες κβαντικές τεχνολογίες: κβαντική προσομοίωση και χρησιμότητά της, κβαντική
ανίχνευση.
Πληροφορία σε κβαντικά συστήματα: εντροπία von Neumann, σχετική εντροπία, μη
κλασικές ιδιότητες της κβαντικής εντροπίας.
Θεωρία εναγκαλισμού (entanglement): καταστάσεις μέγιστου εναγκαλισμού,
πρωτόκολλα απόσταξης εναγκαλισμού, μάρτυρες εναγκαλισμού σε σύνθετα
συστήματα, μέτρα εναγκαλισμού καθαρών καταστάσεων, μέτρα εναγκαλισμού
μεικτών καταστάσεων σε σύστημα δύο κιούμπιτ.
Βασικές αρχές θεωρίας κβαντικής μέτρησης και ελέγχου: τελεστές μέτρησης, πλήρως
θετικές απεικονίσεις, κβαντικές δράσεις (operations), το υπόδειγμα LOCC (local
operations and classical communication).

72517 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Θ2|Φ1|Ε1|ECTS 6 (7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος






Βιολογικός νευρώνας και βιολογικά νευρωνικά δίκτυα.
Ο τεχνητός νευρώνας. Δίκτυο πολλαπλών νευρώνων MLP, εμπρόσθια τροφοδότηση, ο
αλγόριθμος εκπαίδευσης οπισθοδιάδοσης σφάλματος (backpropagation)
Αυτό-οργανούμενα δίκτυα (SOM), δίκτυα συναρτήσεων πυρήνα (radial basis function
networks – RBF), δίκτυα Hopfield – επαναληπτικά δίκτυα ανάδρασης
Μέτρα αξιολόγησης ταξινομητή, διασταυρωμένη επικύρωση, εκμάθηση και γενίκευση,
συνθήκες τερματισμού εκπαίδευσης.
Δίκτυα βαθιάς μάθησης, Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, προγραμματισμός Python,
εφαρμογές υπολογιστικής όρασης, εργαλεία λογισμικού.

72518 Ξένη Γλώσσα Ακαδημαϊκών Σκοπών Ι

Θ3|Φ2|Ε0|ECTS 6(7ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα ‘Ξένης Γλώσσας’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία ξενόγλωσσων κειμένων στο
συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον ξενόγλωσσο
ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και
συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά
άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου
με έμφαση στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού κα προφορικού λόγου.
82519 Ξένη Γλώσσα Ακαδημαϊκών Σκοπών ΙΙ

Θ3|Φ2|Ε0|ECTS 6(8ο εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα ‘Ξένης Γλώσσας’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία ξενόγλωσσων κειμένων στο
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συγκεκριμένο αντικείμενο με έμφαση στη σύνθεση κειμένων και την παρουσίαση αυτών. Οι
φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον ξενόγλωσσο ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και
πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και συντακτικές δομές που βρίσκονται στα
επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν
δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου με έμφαση στην κριτική ανάγνωση,
σύνθεση και παρουσίαση γραπτή και προφορική.

Ελεύθερες επιλογές
02601 Ανόργανη Χημεία & Εργαστήριο

Θ3|Φ0 Ε 1|ECTS 4 (χειμ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος









Θεμελιώδεις έννοιες της Χημείας. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ονοματολογία
Εισαγωγή στις χημικές αντιδράσεις.
Κβαντική θεωρία του ατόμου. Ηλεκτρονικές δομές και περιοδικότητα.
Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός. Μοριακή γεωμετρία και θεωρία του χημικού δεσμού.
Καταστάσεις της ύλης-Υγρά, Στερεά.
Διαλύματα: Σχηματισμός, Αθροιστικές ιδιότητες, Κολλοειδή.
Χημική Ισορροπία. Οξέα και Βάσεις. Θερμοδυναμική και ισορροπία.
Ηλεκτροχημεία: Οξειδοαναγωγή, βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρολυτικά στοιχεία.
Εισαγωγή στις ενώσεις σύνταξης. Δομή και ισομέρεια ενώσεων σύνταξης.
02602 Οργανική Χημεία & Εργαστήριο

Θ3|Φ0|Ε 1|ECTS 4 (εαρ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος









Οργανικές ενώσεις δομή και αντιδράσεις: Τρόπος σχηματισμού δεσμών στις ενώσεις του
άνθρακα, η στερεοχημεία και οι κατηγορίες αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων.
Αλκάνια: Δομή, δραστικότητα και χαρακτηριστική αντίδραση των αλκανίων
(υποκατάσταση μέσω ελευθέρων ριζών). Κυκλοαλκάνια (δομή, ανάλυση διαμορφώσεων
και αντιδράσεις).
Αλκένια: Δομή αλκενίων, μηχανισμός της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης,
αντιδράσεις απόσπασης (αφυδάτωση αλκοολών, αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων,
μηχανισμοί Ε1, Ε2)
Αλκίνια: Δομή και δραστικότητα των αλκινίων. Κετο-ενολική ταυτομέρεια, οξύτητα των
αλκινίων.
Συζυγή διένια: Δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις των συζυγών διενίων (1,2- και 1,4προσθήκη).
Αρωματικές ενώσεις: Αρωματικός χαρακτήρας. Δομή βενζολίου και χαρακτηριστική
αντίδραση (ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση)
Αλκυλαλογονίδια: Δομή και δραστικότητα των αλκυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις
πυρηνόφιλης υποκατάστασης (μηχανισμοί SN1 & SN2).
Αλκοόλες: Αντιδράσεις παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών.
Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων.
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Αιθέρες και εποξείδια: Αντιδράσεις παρασκευής και μηχανισμοί χαρακτηριστικών
αντιδράσεων αιθέρων και εποξειδίων
Αλδεϋδες και κετόνες: Αντιδράσεις παρασκευής αλδεϋδών και κετονών, αντιδράσεις
προσθήκης στο καρβονύλιο. Δραστικότητα α-υδρογόνων και αντιδράσεις
συμπυκνώσεως.
Οργανικά οξέα και παράγωγα τους: Αντιδράσεις παρασκευής και φυσικοχημικές
ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους (χλωρίδια, ανυδρίτες, εστέρες
αμίδια) καθώς και οι φυσικοχημικές ιδιότητες τους
Αντιδράσεις παραγώγων των οξέων: Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο
Χαρακτηριστικές αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων: Μηχανισμοί χαρακτηριστικών
αντιδράσεων (name reactions) πχ συμπύκνωση Claisen
Αμίνες: Βασικότητα αμινών, παρασκευές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις των αμινών.

02603 Γεωλογία &Εργαστήριο

Θ3|Φ0|Ε1|ECTS 4 (χειμ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος










Ιστoρία της Γεωλoγίας. Κλάδoι Γεωλoγίας.
Mέθοδοι γεωλογικής έρευνας.
Σεισμoί και τo Εσωτερικό της Γης.
Η ηλικία της Γης.
Εξωγενείς και Ενδoγενείς δυνάμεις.
Oρυκτά και πετρώματα.
Διάβρωση και Απoσάθρωση πετρωμάτων. Κύκλoς των πετρωμάτων.
Τεκτoνικές δoμές: Ρήγματα, Διακλάσεις, Πτυχές.
Χρoνoλόγηση γεωλoγικών συμβάντων. Oρoγένεση. Θεωρία Λιθoσφαιρκών Πλακών.
Γεωλογικά συστήματα. Γεωεπιστήμες.
Ο2604 Βιολογία & Εργαστήριο

Θ3|Φ0|Ε 1|ECTS 4(εαρ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος







Η Επιστήμη της Βιολογίας – Βασικές Ιδιότητες της Ζωής: Κυτταρική Βάση της Ζωής.
Σχέση Δομής και λειτουργίας.
Προέλευση και εξέλιξη της ζωής (2 Ώρες): Θεωρίες περί Προέλευσης και Εξέλιξης της
ζωής. Δαρβινισμός. Θεωρία της Αβιογένεσης. Απλά οργανικά μόρια – Πολυμερή.
Καταλυτικές ιδιότητες του RNA.
H Xημεία της Ζωής: Πρωτογενή Βιομόρια: ατομικοί δεσμοί και απλά μόρια. Η βιολογική
σημασία του νερού. Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά Οξέα. Ενέργεια.
Ενέργεια και μεταβολισμός: Μορφές ενέργειας – Μετατροπές Ενέργειας. Νόμοι
Θερμοδυναμικής. Ελεύθερη ενέργεια, ΑΤΡ και κυτταρικό έργο. Ένζυμα, Ενέργεια
ενεργοποίησης, Συνένζυμα και προσθετικές ομάδες. Παρεμποδιστές ενζύμων. Ρύθμιση
του μεταβολισμού.
Ευκαρυωτικό Κύτταρο – Δομή και λειτουργία: Κυτταρική θεωρία. Εισαγωγή στις
μεθόδους μελέτης των κυττάρων. Δομή και Λειτουργία Μεμβρανών. Μιτοχόνδρια.
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Κυτταρική Αναπνοή, Χημειοσμωτική σύνθεση ΑΤΡ. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Σύστημα
Golgi. Λυσοσώματα. Υπεροξυσώματα. Πυρήνας. Κυτταροσκελετός.
Κυτταρικός κύκλος και Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση. Μείωση. Ρύθμιση κυτταρικού
κύκλου.
Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί: Βακτήρια – Σύζευξη Βακτηρίων. Ιοί, Λυτικός και
Λυσιγονικός κύκλος. DNA και RNA φάγοι.
DNA, το γενετικό υλικό: Δομή DNA - Αντιγραφή.
Από τα Νουκλεϊκά στην Πρωτεΐνη: Σύνθεση RNA (Μεταγραφή). Σύνθεση Πρωτεϊνών
(Μετάφραση). Γενετικός Κώδικας.
Μεταλλαγές: Είδη Μεταλλαγών. Μεταλλαξογόνοι Παράγοντες και βλάβες στο DNA.
Επιδιόρθωση DNA.
Εισαγωγή στη Γενετική (3 Ώρες): Νόμοι του Mendel. Χρωμοσωμική Θεωρία της
Κληρονομικότητας. Γενετικός Ανασυνδυασμός. Χαρτογράφηση.
Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA: Περιοριστικές Ενδονουκλεάσες. Κλωνοποίηση.
Φορείς DNA. Επιλογή μετασχηματισμένων κυττάρων. Μελέτη ανθρώπινου
γονιδιώματος και Σύγχρονη Ιατρική. Θέματα Ηθικής Ασφάλειας.
Οικολογικά θέματα: Η επιστήμη της Οικολογίας. Ιεραρχική οργάνωση των επιπέδων της
οικολογικής έρευνας. Η Βιόσφαιρα. Δομή της βιοτικής συνιστώσας των οικολογικών
συστημάτων. Η βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη. Οι προσαρμογές των οργανισμών
στους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες

02605 Ιστορία & Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών Θ3|Φ1|Ε 0|ECTS 4 (χειμ.εξ)
Περιεχόμενο μαθήματος
Α Μέρος
 Από τον κλασικό Εμπειρισμό στον Λογικό Θετικισμό (‘Κύκλος της Βιέννης’, 1920-30).
 Η μετάβαση στην ‘ιστορικιστική στροφή’ της δεκαετίας του 1960.
 Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της επιστημονικής έρευνας, οι στόχοι της, η σχέση της
επιστημονικής γνώσης με τον κόσμο. Η διάκριση της επιστήμης από την μη-επιστήμη
(«ψευδο»-επιστήμες).
 Η ιστορία των ιδεών γύρω από την ‘επιστημονική μέθοδο’. Επαγωγή.
Διαψευσιοκρατία.
 Φιλοσοφικές οπτικές για την ‘αλλαγή’ και την ‘πρόοδο’ στην επιστήμη.
Ορθολογισμός. Σχετικισμός.
 Η διαμάχη επιστημονικού ρεαλισμού και αντι-ρεαλισμού. Η παρέμβαση στο
εργαστήριο. Θεωρία και παρατήρηση.
 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ‘Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας των Επιστημών’.
Β’ Μέρος
 Ελληνική Αρχαιότητα. Η Αριστοτελική φυσική φιλοσοφία.
 Τα πρώτα Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια. Οι Ευρωπαϊκές φυσικές επιστήμες στον
Μεσαίωνα.
 Η ιστορία και η σημασία της ‘Επιστημονικής Επανάστασης’ του 16ου -17ου αιώνα
στη Δύση. Επιστήμες και Διαφωτισμός.
 Στοιχεία ιστοριογραφίας: για την ιστορία της ιστορίας της επιστήμης. Η πολιτισμική
και κοινωνική ιστορία των επιστημών.
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Από την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης στις ‘Σπουδές Επιστήμης και
Τεχνολογίας’.
Η κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης.
Σύγχρονες διαμάχες για τις ‘Κοινωνικές Μελέτες της Επιστήμης’. ‘Φύλο και επιστήμη’.

02606 Διδακτική της Φυσικής

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (χειμ. εξ)

Περιεχόμενο μαθήματος













Σημασία της κατανόησης των Φυσικών Επιστημών για τον καθένα πολίτη.
Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη
Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου
Θεωρίες Μάθησης
Μοντέλα Διδασκαλίας
Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ο χειρισμός των ερωτήσεων των μαθητών
Χάρτες Εννοιών και η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης
Σχεδιασμός και ανάπτυξη (σύνθεση) δραστηριοτήτων
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Συσχέτιση των Φυσικών Επιστημών με τις άλλες επιστήμες(διεπιστημονικότητα).
Αξιολόγηση.

02607 Διδακτική της Χημείας

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (εαρ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
Θεωρίες Μάθησης στη Διδακτική της Χημείας
Α. Συμπεριφορισμός και εποικοδομισμός, Piaget, Vygotsky, Ausubel, μοντέλο επεξεργασίας
πληροφοριών, εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, εννοιολογική αλλαγή.
Β. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις χημικές έννοιες (ατομική και μοριακή δομή,
καταστάσεις της ύλης, χημικές αντιδράσεις και χημικές εξισώσεις, χημική ισορροπία, οξέα
και βάσεις, εξουδετέρωση, οξειδοαναγωγή).
Ενότητα 2: Θεωρίες Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική/διερευνητική μέθοδος, μοντελοποίηση,
πειραματική προσέγγιση και δημιουργικότητα. Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών
(ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση,
διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κ.λπ.), χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία, δημιουργικότητα.
Η Χημεία ως Γνωστικό Αντικείμενο
Α. Η ιστορία της Χημείας ως πλαίσιο ανάλυσης και το σχήμα του Jensen. Τα τρία επίπεδα της
Χημείας κατά Johnstone.
Β. Μακροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες.
Γ. Υπομικροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες.
Δ. Συμβολικό επίπεδο και δυσκολίες.
Ε. Σύνδεση των τριών επιπέδων.
Διδασκαλία της Χημείας
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Α. Προγράμματα σπουδών Χημείας.
Β. Διδακτικές προσεγγίσεις (εφαρμογές θεωριών μάθησης στη διδασκαλία της Χημείας,
αναλογίες, χάρτες εννοιών, λύση προβλημάτων, διερευνητική προσέγγιση).
Γ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και των μαθητών στη Χημεία (διδακτικοί στόχοι - ταξινομία,
ανώτερης τάξεως γνωστικές ικανότητες).
Νεότερες Θεωρητικές Προσεγγίσεις
Σενάρια διδασκαλίας
02608 Διδακτική της Βιολογίας

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (χειμ. εξ)

Περιεχόμενα Μαθήματος
•
•
•















Για την Επιστημονική Μέθοδο: Ιστορική Διαδρομή. Από τον επιστημονικό θετικισμό
στον μεταθετικισμό
Για την Επιστημονική Μέθοδο: Μοναδική ή πολλαπλή;
Ιστορική πορεία του Δαρβινισμού: Από τον Αριστοτελισμό στο Νεο-Δαρβινισμό και από
την Τυπολογία στην Πληθυσμιακή οπτική
Για τη θέση της Βιολογίας ανάμεσα στις Επιστήμες: Διδακτικές προεκτάσεις
Μια ιστορική θεώρηση της ανακάλυψης του Γενετικού Κώδικα
Η ιστορία της Βιολογίας ως Διδακτικό εργαλείο
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών- Εποικοδομητισμός
Χρήση Μοντέλων και Αναλογιών στη Διδασκαλία των ΦΕ και της Βιολογίας
Από τη Μνήμη στους Εννοιολογικούς Χάρτες
Χάρτες Εννοιών στη Βιολογία
Για τις Εναλλακτικές και άλλες ιδέες των μαθητών πάνω στις έννοιες της Γενετικής και
της Κληρονομικότητας
Ιδέες των μαθητών για την Εξέλιξη και την Φυσική Επιλογή
Ιστορική Διαδρομή: Ιστορία της Διερευνητικής Μάθησης και Διδασκαλίας στις ΗΠΑ:
Dewey- Schwab και BSCS (The Biological Science Curriculum Study). Aπόψεις της NRC
στη δεκαετία του ΄90
Η περίπτωση του BSCS (The Biological Science Curriculum Study)
Συνεργατική Μάθηση στη διδασκαλία της Βιολογίας
Η μέθοδος Project
Μάθηση μέσω Διερεύνησης (ΜΜΔ) και Διδακτική των ΦΕ και της Βιολογίας στον
αστερισμό του Εποικοδομητισμού.

02609 Διδακτική της Γεωλογίας

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (εαρ. εξ)

Περιεχόμενα Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωλογίας και η Γεωλογία στην ελληνική εκπαίδευση
Σκοποί της Εκπαίδευσης και της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Σκοποί και Στόχοι
της Διδασκαλίας της Γεωλογίας
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας &
Γεωγραφίας.
Θεωρίες Μάθησης.
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Οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης
Εκφραστές των θεωριών μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες
Διδακτικά Εργαλεία - Το πείραμα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 Τα σημαντικότερα εργαλεία διδασκαλίας
 Αρχές εφαρμογών των διδακτικών εργαλείων
 Παραδείγματα – πρακτική άσκηση χρήσης διδακτικών εργαλείων
Διδακτική Μεθοδολογία της Γεωλογίας - Σχεδιασμός της Διδασκαλίας
 Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας
 Υλοποίηση σχεδίου μαθήματος: Προτείνεται η παρακάτω δομή για την κατασκευή
σχεδίου μαθήματος
Αξιολόγηση – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.
 Βασικός στόχος της αξιολόγησης & βασικές αρχές αξιολόγησης
 Μορφές αξιολόγησης & Αυτοαξιολόγηση
 Κατασκευή φύλλου αξιολόγησης
 Είδη ερωτήσεων για τη διαδικασία Αξιολόγησης & γενικοί κανόνες για τη διατύπωση
ερωτήσεων αξιολόγησης
 Παραδείγματα – πρακτική άσκηση κατασκευής φύλλου αξιολόγησης
Κατηγορίες Ασκήσεων:
 Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας - (ομαδική δραστηριότητα)

Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας - (ατομική δραστηριότητα)

Άσκηση Αφηγηματικού σεναρίου - (ομαδική δραστηριότητα)
Άτυπες μορφές διδασκαλίας . Τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων -Κατάρτιση - Επιμόρφωση.
 Διά βίου μάθηση.
 Άτυπη μάθηση & Μη τυπική εκπαίδευση.
 Επαγγελματική κατάρτιση & Γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
 Διαφορές στις άτυπες μορφές διδασκαλίας
 Παραδείγματα στο αντικείμενο των Γεωεπιστημών.
Ανοιχτή επιστήμη - Ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό εργαλείο Δια Βίου Μάθησης.
 Ορισμοί - έννοιες - στόχοι.
 Πρακτικές και εργαλεία σχεδιασμού για Open Science δραστηριότητες.
 Καλλιέργεια «ανοικτής» κουλτούρας στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
 Open Science Projects με έμφαση στις Γεωεπιστήμες και την κοινωνία - Παραδείγματα
υλοποίησης των Γεωεπιστημών.



Μικροδιδασκαλία
Ο κάθε φοιτητής καλείται να παρουσιάσει σε χρόνο 15 λεπτών στην ολομέλεια και σε
εθελοντικό κοινό, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά
οι μέθοδοι, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες. Ο φοιτητής σχεδιάζει ένα
δεκαπεντάλεπτο μάθημα σε θέμα το οποίο στην συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί σε πλήρες
μάθημα 45 λεπτών, το οποίο εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική ενότητα, ενός
κεφαλαίου, ενός βιβλίου μιας τάξης στοιχεία που αναφέρει
02610 ΤΠΕ στην Διδασκαλία της Φυσικής

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (εαρ. εξ)



Περιεχόμενα Μαθήματος



Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Δομή εκπαιδευτικού
σεναρίου με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ΤΠΕ.
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Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Παρουσίαση της
γνωστικής ψηφιακής ταξινομίας του Bloom. Ένταξη της ταξινομίας σε διδακτικές /
μαθησιακές δραστηριότητες με την υποστήριξη της τεχνολογίας.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη ΤΠΕ
Ιστοεξερεύνηση. Οι ιστοεξερευνήσεις ως ερμηνευτικά εργαλεία: Στοχοθετημένη
διερεύνηση στο Διαδίκτυο.
Πλαίσιο αξιολόγησης ιστοεξερεύνησης. παιδαγωγικό, λειτουργικό και τεχνικό
επίπεδο.
Εννοιολογική χαρτογράφηση. Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο
σημασιολογικής οργάνωσης.
Πλαίσιο αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης. Εννοιολογικός χάρτης, έννοιες,
διασυνδέσεις, περιγραφή, αποτελεσματικότητα, διάταξη.
Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων
Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων και εθνικό αποθετήριο μαθησιακών
αντικειμένων. Ψηφιακό σχολείο, διαδραστικά βιβλία, αποθετήριο, εθνικός
συσσωρευτής. Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και αποθετήρια

02611 Μεθοδολογία Έρευνας

Θ3|Φ1|Ε0|ECTS 4 (εαρ. εξ)

Περιεχόμενα μαθήματος
 Σύγχρονες τάσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα
• Τα κυριότερα ερευνητικά παραδείγματα στις κοινωνικές επιστήμες
• Σύντομη ιστορική αναδρομή των διαφόρων ερευνητικών ‘σχολών’ και ρευμάτων
στις επιστήμες της αγωγής
• Σύγχρονες τάσεις (π.χ. το συνδυαστικό μοντέλο έρευνας)
 Ο Σχεδιασμός της έρευνας
• Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας (είδη επισκόπησης)
• Η ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων
• Η δημιουργία ερευνητικού πλάνου
• Ηθικά ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας
 Μέθοδοι έρευνας στις επιστήμες της αγωγής
• Ερωτηματολόγια και κλίμακες μέτρησης
• Συνέντευξη (δομημένη, ημι-δομημένη, μη-δομημένη)
• Παρατήρηση (συστηματική και συμμετοχική)
• Ντοκουμέντα κι άλλες γραπτές πηγές
• Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων
• Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων
• Τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων
• Έλεγχος ποιότητας και συγγραφή της έρευνας
• Οι έννοιες της εγκυρότητας κι αξιοπιστίας σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες
• Η συγγραφή μίας ολοκληρωμένης μελέτης (π.χ. άρθρου ή διατριβής)
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Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα Ι & ΙΙ (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με το
περιβάλλον της τάξης και την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω (α) της παρακολούθησης
διδασκαλιών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου από έμπειρους καθηγητές και
καθηγήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) της διεξαγωγής διδασκαλιών σε
πραγματικές συνθήκες Σχολικής Τάξης και (γ) της συστηματικής διαδικασίας
ανατροφοδότησης που συμπεριλαμβάνει την ανάλυση και ερμηνεία των φάσεων της
διδασκαλίας και τον αναστοχασμό πάνω στην διδακτική πράξη και πρακτική και
ολοκληρώνεται σε δυό φάσεις.
02612α Πρακτική Άσκηση σε Σχολική Μονάδα Ι (Γυμνάσιο –Λύκειο)
Θ1|Φ2|Ε2|ECTS 5 (χειμ. εξ).
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε σχολική Μονάδα Ι (Γυμνάσιο – Λύκειο) που γίνεται
στο 7ο Εξάμηνο πραγματοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα επισκέψεις των φοιτητριών και
φοιτητών σε καθορισμένα Γυμνάσια και Λύκεια της Λαμίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:
•
Συστηματικές παρακολουθήσεις διδασκαλιών των μαθημάτων Φυσική, Χημεία,
Βιολογία και Γεωλογία όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου,
•
Συμπλήρωση κλείδων παρατήρησης όπου, μεταξύ άλλων, διαπιστώνονται και
καταγράφονται οι φάσεις, οι ενέργειες και τα μέσα διδασκαλίας, οι μέθοδοι και το
μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιούνται σε κάθε μάθημα και σε κάθε τάξη.
•
Συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των διδασκαλιών με ευθύνη του
διδάσκοντα που είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση και του εκπαιδευτικού
προσωπικού που την υποστηρίζει
•
Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης.
Η διδακτική διαδικασία συμπληρώνεται με ανατροφοδότηση και εμβάθυνση από τον
διδάσκοντα. H παρακολούθηση από την πλευρά των φοιτητών και των φοιτητριών την
συγκεκριμένη ημέρα στα Γυμνάσια ή Λύκεια είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση και η
βαθμολόγηση των φοιτητριών και φοιτητών που συμμετέχουν γίνεται μέσω της
αξιολόγησης των κλείδων παρατήρησης διδασκαλίας και των ερευνητικών τους εργασιών.

02612β Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Θ1|Φ2|Ε2|ECTS 5 (εαρ εξ).
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε Σχολική Μονάδα ΙΙ (Γυμνάσιο – Λύκειο) που
διεξάγονται στο 8ο Εξάμηνο και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε άμεση επαφή με
την διδακτική πράξη και στο επίπεδο της διαμόρφωσης και ανάλυσης διδακτικών σχημάτων
και προσεγγίσεων και στο επίπεδο της εφαρμογής τους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
υλοποιούν πειραματικές διδασκαλίες στις Φυσικές Επιστήμες, σε καθορισμένα Γυμνάσια και
Λύκεια της Λαμίας, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις πραγματικές καταστάσεις του
σχολικού περιβάλλοντος.
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Ποιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ πραγματοποιούνται :
•
Δοκιμαστικές διδασκαλίες μία ημέρα κάθε εβδομάδα και
•
Δύο ολόκληρες εβδομάδες αυτοδύναμης διδασκαλίας
•
Συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των δοκιμαστικών διδασκαλιών με
ευθύνη του διδάσκοντα που είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση και του
εκπαιδευτικού προσωπικού που την υποστηρίζει
•
Ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα
•
Εκπόνηση μελέτης για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων της Φυσικής ,
Χημείας, Βιολογία και Γεωλογίας αλλά και διαθεματικών ενοτήτων.
Η Πρακτική Άσκηση σε Σχολική Μονάδα ΙΙ εξελίσσεται σε δυό φάσεις :
1. Η πρώτη φάση αποτελείται από 10 διδασκαλίες σε κανονικές τάξεις Γυμνασίου και
Λυκείου της Λαμίας σε όλα τα μαθήματα που διδάσκουν οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ.04 . Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αφού πάρουν την ύλη από
τον καθηγητή ή την καθηγήτρια της τάξης που πρόκειται να αντικαταστήσουν και για
κάθε μάθημα που θα διδάξουν εκπονούν Σχέδιο Διδασκαλίας μέσω του οποίου ελέγχεται
η ικανότητα και ετοιμότητά τους να διδάξουν. Στην συνέχεια διδάσκουν με την διδασκαλία
τους να εποπτεύεται και να αξιολογείται. Τόσο η εποπτεία όσο και η αξιολόγηση των
ασκούμενων συντονίζεται από τον διδάσκοντα που είναι υπεύθυνος για την Πρακτική
Άσκηση ΙΙ. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με ανατροφοδότηση από τον υπεύθυνο σε
συνάντησή του με τους ασκουμένους μετά το πέρας της διδασκαλίας τους.
2. Στη δεύτερη φάση της Πρακτικής Άσκησής ΙΙ , οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκουν επί

μια εβδομάδα σε μια τάξη Γυμνασίου και μία εβδομάδα σε μια τάξη Λυκείου αξιοποιώντας
σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, εκπονούν εργασία με
την μορφή εκτεταμένου Σχεδίου Διδασκαλίας σε θέμα της επιλογής τους στο οποίο
καταγράφεται η θεωρητική και ερευνητική τεκμηρίωση των διδακτικών και μαθησιακών
τους επιλογών. Οι διδασκαλίες και η εργασία που εκπονούν οι φοιτητές/τριες
αξιολογούνται. Η βαθμολόγηση των φοιτητριών και φοιτητών γίνεται μέσω της
αξιολόγησης των κλείδων παρατήρησης διδασκαλίας και των ερευνητικών εργασιών που
εκπόνησαν. Η παρακολούθηση της Πρακτικής Ασκήσεις ΙΙ είναι υποχρεωτική.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία κατάταξης των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 1, στην απόφαση Φ1/192329/B3, στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ.Β’ και
στο άρθρο 74, παρ. 3, του Νόμου 4485/20117, (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’). Σύμφωνα με αυτήν η αίτηση
και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων, που επιθυμούν να καταταγούν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι.
υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
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Η κατάταξη στο Τμήμα Φυσικής γίνεται με γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το διάστημα
από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι υποχρεωτικά
μαθήματα του α’ έτους του Προγράμματος Σπουδών και είναι τα ακόλουθα :
1. Γενική Φυσική Ι
2. Ανάλυση Ι
3. Γραμμική Άλγεβρα - Αναλυτική Γεωμετρία Ι
Για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, τα αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα και το πρόγραμμα
των εξετάσεων ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στον ιστοτόπου τμήματος Φυσικής:
https://www.phys.uth.gr/

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού
έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.
Οι επιτυχόντες στο Τμήμα εγγράφονται στο δεύτερο (2ο) έτος, τρίτο (3ο) εξάμηνο σπουδών του
Τμήματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία έχουν δυνατότητα να αναγνωρίσουν μαθήματα του
προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε μαθήματα που έχουν διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς
στο Τμήμα του οποίου είναι κάτοχοι πτυχίου. Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να
αναγνωρίσουν ανέρχεται στο 25% των συνολικών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου, επιπλέον των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν στις κατατακτήριες εξετάσεις, που
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντιστοιχία με μαθήματα του Τμήματος. Ο βαθμός του μαθήματος που
αναγνωρίζεται είναι ο βαθμός επιτυχίας του μαθήματος με το οποίο αντιστοιχεί σύμφωνα με την
αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου του φοιτητή.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12- 06-2018, τ.
Α’) οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Π.Θ.) καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την
εκπαίδευση, μπορούν να παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων-αντικειμένων, του
οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και
διδακτικών ικανοτήτων τους.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα, που αντιστοιχεί στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα
οποία μπορούν να επιλέγονται εκτός των 240 ECTS. Κάθε μάθημα έχει 4 ECTS και η Πρακτική Άσκηση
που τους αντιστοιχεί 10 ECTS. Για την λήψη επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 5 μαθημάτων
της ομάδας και Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιλεγμένα Γυμνάσια – Λύκεια και υλοποιείται σε 2
εξάμηνα . Η πρακτική άσκηση μπορεί να δηλωθεί μόνον αν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στα πέντε μαθήματα που προβλέπονται και οδηγούν στην απαραίτητη
παιδαγωγική κατάρτιση Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος αλλά και της ΣΘΕ του Π.Θ μπορούν
να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μπορεί να έχουν και οι
απόφοιτοι άλλων τμημάτων των ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη Β/θμια
Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ4. Οι απόφοιτοι των άλλων Φυσικών Τμημάτων εκτός Σ.Θ.Ε. του Π.Θ. θα
επιλέγονται και θα κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους. Κάθε έτος θα γίνονται δεκτοί
έως 10 απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας θα είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν με
επιτυχία την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των πέντε (5) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής καθώς
και την Πρακτική Άσκηση Επιπρόσθετα θα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα των Προγραμμάτων
Σπουδών των Τμημάτων προέλευσης, αρκεί η διδακτέα ύλη να αντιστοιχεί στην διδακτέα ύλη των
προαναφερόμενων μαθημάτων. Το πρόγραμμα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας για την κατηγορία αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά από έγκριση της Συγκλήτου και
πάντως όχι πριν το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Πληροφορίες για την απόκτηση του Πιστοποιητικού της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
επάρκειας για τις δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://phys.uth.gr/pps/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 & 2
Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι , ΙΙ, ΙΙΙ & IV»
Τα μαθήματα «Εργαστήριο Φυσικής Ι, ΙΙ, II & IV » συνίσταται από διαλέξεις θεωρίας και την λήψη
πειραματικών μετρήσεων στο εργαστήριο. Η παρακολούθηση του μαθήματος στο εργαστήριο είναι
υποχρεωτική.
Η κάθε εργαστηριακή άσκηση απαιτεί από τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα να:



μελετούν και να προετοιμάζονται για την εκτέλεση των πειραμάτων πριν να προσέλθουν στο
Εργαστήριο



να λειτουργούν σαν ομάδα και να συνθέτουν–συναρμολογούν ομαδικά τις πειραματικές
διατάξεις, όπου απαιτείται αυτό, καθώς και να εκτελούν μετρήσεις μέσα στο Εργαστήριο



να επεξεργάζονται ομαδικά και ατομικά αυτές τις μετρήσεις



να συντάσσουν ατομική εργαστηριακή αναφορά η οποία θα αρχίζει να γράφεται σε
ηλεκτρονική μορφή εντός του Εργαστηρίου και θα αναρτάται στο e-Class αλλά

θα

ολοκληρώνεται στην τελική της μορφή εκτός του Εργαστηρίου
Το εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-Class του μαθήματος.

Εργαστηριακές Ομάδες/Εργαστηριακά Τμήματα
Προϋπόθεση εγγραφής σας σε ομάδα/εργαστηριακό τμήμα είναι η δήλωση του μαθήματος στο
τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Οι Ασκήσεις γίνονται σε ομάδες μέχρι τριών (3) ατόμων σε προγραμματισμένα Εργαστηριακά
τμήματα. Το πρόγραμμα των Ασκήσεων των ομάδων/τμημάτων περιγράφεται αναλυτικά στο eClass του μαθήματος.
Προϋποθέσεις για την παρουσία σας στις εργαστηριακές ασκήσεις
Έγκαιρη προσέλευση: Η ώρα προσέλευσης σας τηρείται αυστηρά όπως ορίζεται στον
προγραμματισμό των εργαστηριακών τμημάτων. Αργοπορία λίγων λεπτών λαμβάνεται ως
αδικαιολόγητη απουσία.
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Προετοιμασία: Προσέρχεστε προετοιμασμένοι στο εργαστήριο μελετώντας την προγραμματισμένη
Άσκηση (θεωρία και εκτέλεση) από το προτεινόμενο εργαστηριακό σύγγραμμα. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη επαρκής προετοιμασία σας στην Άσκηση αποχωρείτε από το Εργαστήριο.
Η απουσία λόγω μη καλής προετοιμασίας είναι αδικαιολόγητη.
Απουσία από το εργαστήριο
Είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε όλες τις προβλεπόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις. Οι
αναπληρώσεις απουσιών για περισσότερες από δύο απουσίες είναι πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ
πραγματοποιηθούν.
Εφόσον το μάθημα Εργαστήριο Φυσικής είναι υποχρεωτικό, και ουσιαστικά στηρίζεται στην
παρουσία σας στο Εργαστήριο, δεν έχετε δικαίωμα καμίας απουσίας. Σε πολύ ειδική περίπτωση
υπάρχει η δυνατότητα μέχρι δύο δικαιολογημένες απουσίες οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να
αναπληρωθούν.
Δικαιολογημένη απουσία θεωρείται αυτή που μπορεί να διαπιστωθεί από γραπτή βεβαίωση
αρμόδιου οργάνου (ασθένεια, συμμετοχή σε αθλητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και άλλα) ή για
λόγο «ανωτέρας βίας», ο οποίος κρίνεται από τους εργαστηριακούς διδάσκοντες. Η δικαιολογημένη
απουσία: αναπληρώνεται υποχρεωτικά στις ημερομηνίες που καθορίζονται σε συνεννόηση με τον
υπεύθυνο της κάθε ομάδας. Οι προβλεπόμενες αναπληρώσεις απουσιών γίνονται μόνο εντός
του ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την 1η εξεταστική περίοδο του εξαμήνου.
Στην περίπτωση περισσότερων των δύο δικαιολογημένων απουσιών και επειδή δεν είναι
δυνατόν να αναπληρωθούν το Εργαστήριο επαναλαμβάνεται σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Αδικαιολόγητη είναι η απουσία λόγω μη προσέλευσης ή καθυστερημένης προσέλευσης στο
εργαστήριο, όπως επίσης και μη καλής προετοιμασίας στην προγραμματισμένη άσκηση.
Στην περίπτωση δύο ή και περισσότερων αδικαιολόγητων απουσιών το Εργαστήριο θα
πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Εργαστηριακά τμήματα που ακυρώνονται στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω έκτακτων
γεγονότων ή πέφτουν σε ημερομηνία που είναι αργία αναπληρώνονται σε προγραμματισμένη
ημερομηνία.
Τελικός βαθμός Μαθήματος – Εργαστηρίου
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Εργαστήριο Φυσικής Ι» προκύπτει,
1. από την δραστηριότητα του φοιτητή/τριας στο Εργαστήριο (συμμετοχή, επαρκής
προετοιμασία).
2. από τον μέσο όρο των εργαστηριακών αναφορών (εργασίες)
Οι εργαστηριακές αναφορές που παραδίνονται εκπρόθεσμα μηδενίζονται.
3. από την τελική γραπτή εξέταση.
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Η συμμετοχή σας σε αυτή επιτρέπεται μόνο αν παρακολουθήσετε το Εργαστήριο σύμφωνα με τον
κανονισμό (αναπλήρωση απουσιών, παράδοση εργαστηριακών αναφορών). Η εξέταση είναι γραπτή
και γίνεται στο τέλος του εξαμήνου.
Μόνο οι αποτυχόντες σε αυτή την εξέταση (βαθμός <5), μπορούν να επανεξεταστούν γραπτά στο
Εργαστήριο στην 2η εξεταστική του εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν
κάποιος να επιδιώξει επανεξέταση για βελτίωση τελικού βαθμού
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι προβιβάσιμος (≥5) ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου
είναι, το να συγκεντρώνει ο κάθε φοιτητής προβιβάσιμο βαθμό και στα τρία παραπάνω
δηλαδή στη συμμετοχή του στο εργαστήριο, στο μέσο όρο των εργαστηριακών αναφορών,
όπως επίσης και στην τελική γραπτή εξέταση.
Ο Τελικός Βαθμός του Μαθήματος (ΤΒΜ) θα προκύψει με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΜ = 0.2*ΒΠΕ + 0.4*ΤΒΑ + 0.4*ΒΤΕ
όπου


ΒΠΕ είναι ο τελικός Βαθμός Παρακολούθησης Εργαστηρίου, δηλαδή ο Μ.Ο. όλων των
βαθμών προφορικής εξέτασης σε κάθε μάθημα,



ΤΒΑ ο Τελικός Βαθμός των Εργαστηριακών Αναφορών που θα ισούται με τον Μ.Ο.
βαθμολογίας για τις γραπτές εργαστηριακές αναφορές που θα παραδοθούν για όλες τις
εργαστηριακές ασκήσεις (θα προσμετρούνται οι μηδενισμοί λόγω απουσιών ή
αντιγραφών),



ΒΤΕ θα είναι ο Βαθμός Τελικής Εξέτασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν ο ΒΤΕ είναι μικρότερος του 4 τότε η παρακολούθηση του
μαθήματος θα θεωρείται ανεπιτυχής και ως ΤΒΜ θα μπαίνει τυπικά ο ΒΤΕ.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Απαιτούμενος εξοπλισμός για την διεξαγωγή του μαθήματος στο Εργαστήριο:
1. Κάθε ομάδα έχει μαζί της σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική (epub, pdf) ένα τουλάχιστον
αντίτυπο από τις Σημειώσεις Εργαστηρίου Φυσικής Ι. Οι σημειώσεις αυτές υπάρχουν
αναρτημένες στο eclass και είναι φυσικά προσβάσιμες, όμως η επικοινωνία με το site του eclass δεν
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είναι εύχρηστη από τον πάγκο εργασίας, οπότε δεν θα είναι δυνατό να έχετε εύκολη πρόσβαση στις
πληροφορίες που υπάρχουν εκεί.
2. Κάθε φοιτητής/τρια ατομικά έχει μαζί του σε έντυπη μορφή το φύλλο εργασίας της Άσκησης
που θα εκτελέσει κάθε φορά. Τα φύλλα εργασίας θα υπάρχουν στο eclass, στο μάθημα της ΦΥΣΙΚΗΣ
Ι
3. Καλό και χρήσιμο είναι οι φοιτητές/τριες να έχουν μαζί τους ατομικό τετράδιο Εργαστηρίου
Φυσικής ή ακόμη καλύτερα ένα πολύ απλό ντοσιέ με κενές σελίδες Α4 για να κρατούν
σημειώσεις και να κάνουν πρόχειρους υπολογισμούς και γενικά για να σημειώνουν οτιδήποτε
θεωρούν χρήσιμο.
4. Είναι υποχρεωτικό να έχουν οι φοιτητέ/τριες αρκετές σελίδες χιλιοστομετρικό χαρτί (millimeter
paper) για να μπορούν να φτιάχνουν γραφικές παραστάσεις των φυσικών μεγεθών που θα μετρούν.
Είναι απαραίτητο επίσης μολύβι (κοινό ή μηχανικό), γόμα, χάρακας και ίσως τρίγωνο ή/και
μοιρογνωμόνιο.
Διεξαγωγή Άσκησης:
Οι διδάσκοντες αφού διαπιστώσουν επαρκή προετοιμασία σας, σας επιτρέπουν την διεξαγωγή της
Άσκησης, δίνοντας σας τις απαραίτητες οδηγίες και επεξηγήσεις τόσο στο θεωρητικό όσο και στο
τεχνικό μέρος της Άσκησης.
Η κάθε ομάδα κάνει τις μετρήσεις ακολουθώντας τα διακριτά βήματα των οδηγιών του
εργαστηριακού συγγράμματος. Οι μετρήσεις καταχωρούνται ατομικά στο Φύλλο Εργασίας. Πριν
την αναχώρησή από το Εργαστήριο οι μετρήσεις

ελέγχονται για την πληρότητά τους και

υπογράφονται από τον διδάσκοντα που είναι ο επιβλέποντας της ομάδας σας.
Μετά την ολοκλήρωση των πειραματικών μετρήσεων και επειδή συνήθως θα υπάρχει αρκετός
διαθέσιμος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής παραμονή στο εργαστήριο, οι
φοιτητές/τριες ξεκινούν να συμπληρώνουν στο Φύλλο Εργασίας τους την επεξεργασία των
μετρήσεων του πειράματος σύμφωνα με τις οδηγίες των σημειώσεων και του φύλλου εργασίας.
Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας το οποίο θα πρέπει
να αναρτηθεί στο πεδίο «Εργασίες» στο eclass και στην εργασία που αντιστοιχεί στην ομάδα τους.
Η αποχώρηση από το εργαστήριο πραγματοποιείται ΜΟΝΟ όταν θα έχει αναρτηθεί στο eclass από
κάθε συμμετέχοντα στο εργαστήριο μια πρώτη μορφή της εργαστηριακής αναφοράς του θα
παραδίνεται από όλους σε κάθε εργαστηριακή άσκηση.
Εργαστηριακή αναφορά:
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ολοκληρώνεται στην τελική της μορφή εκτός Εργαστηρίου με την
συγγραφή ατομικής εμπεριστατωμένης εργαστηριακής αναφοράς, υπό τη μορφή μιας μικρής
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ερευνητικής εργασίας (project), σύμφωνα με τις οδηγίες και το υπόδειγμα που υπάρχει στο eclass,
στο μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής Ι».
Η εργαστηριακή αναφορά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο
word, οdt ή pdf). Προτείνεται η μορφή αρχείου .odt που παράγεται από το πρόγραμμα LibreOffice
καθώς αφορά σε ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα, εύκολα προσβάσιμο από όλους,
εγκαθίσταται εύκολα σε Windows και Linux και επιτρέπει με πολύ εύχρηστο τρόπο την εισαγωγή
μαθηματικών τύπων και την παρουσίαση υπολογισμών για τα διάφορα φυσικά μεγέθη.
Η εργαστηριακή αναφορά παραδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του eclass στο πεδίο «Εργασίες» του
μαθήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφουν την διαδικασία και υπάρχουν και αυτές στο
eclass. Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτώνται υποχρεωτικά αποκλειστικά μέχρι την παραμονή
του επόμενου εργαστηρίου σας, στις 23:30. Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να
παραδώσετε εργασία και η εργασία σας στην Άσκηση αυτή μηδενίζεται.
Το αρχείο της εργαστηριακής αναφοράς θα ονομάζεται αυστηρά με την παρακάτω μορφή: Το επίθετό
του φοιτητή/τριας με Ελληνικά κεφαλαία γράμματα ακολουθούμενο από τον αριθμό μητρώου
του/της (ΑΜ) και τέλος τον αριθμό άσκησης όπως αυτός αναφέρεται στον τίτλο των Σημειώσεις του
Εργαστηρίου (π.χ. 5) και όχι αν είναι η 2η στη σειρά του προγράμματος
Μορφή ονόματος αρχείου για ατομική εργασία: ΕΠΙΘΕΤΟ_ΑΜ_1
Παράδειγμα. ο φοιτητής Αθανασίου με αριθμό μητρώου 1234 για την εργαστηριακή αναφορά που θα
γράψει για άσκηση 6 θα ονομάσει το αρχείο με το όνομα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_1234_6
Το ίδιο αρχείο θα εκτυπώνεται και θα παραδίδεται στον διδάσκοντα στο επόμενο εργαστηριακό
μάθημα. Ο διδάσκοντας αφού αξιολογήσει την εργαστηριακή αναφορά την επιστρέφει στον φοιτητή
ο οποίος την φυλάσσει στον ατομικό του φάκελο. Εργασία που παραδίδεται εκπρόθεσμα δεν
αξιολογείται.
Η εργαστηριακή αναφορά για να είναι πλήρης πρέπει να περιέχει:
1. Σύντομη περίληψη του πειράματος έκτασης μιας παραγράφου (abstract) όπου θα περιγράφεται
πολύ συνοπτικά ο σκοπός του πειράματος, η μέθοδος που ακολουθήθηκε και τα βασικότερα
αποτελέσματα.
2. Συνοπτική θεωρία του πειράματος με παραπομπές στη βιβλιογραφία (π.χ. στις Εργαστηριακές
Σημειώσεις, ή και άλλες επιστημονικές πηγές.)
3. Αναλυτική περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και της μεθοδολογίας της λήψης των
μετρήσεων.
4. Παρουσίαση των μετρήσεων και λοιπών δεδομένων σε μορφή πινάκων.
5. Την εικόνα των υπογεγραμμένων μετρήσεων που έγιναν στο εργαστήριο.
6. Επεξεργασία - ανάλυση των δεδομένων με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και, τα αποτελέσματα.
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7. Γραφικές παραστάσεις όπου ζητούνται.
8. Σχολιασμό αποτελεσμάτων και συμπεράσματα.
9. Βιβλιογραφικές αναφορές όπου απαιτούνται.
Στα «Έγγραφα» του e-class του εργαστηρίου Φυσικής θα υπάρχουν πληροφορίες και αναλυτικές
οδηγίες για την συγγραφή της

εργαστηριακής αναφοράς ενώ θα υπάρχει και υπόδειγμα

εργαστηριακής αναφοράς
Μορφοποίηση Γραφικών Παραστάσεων:
Οι γραφικές παραστάσεις θα σχεδιάζονται σε χιλιοστομετρικό (μιλλιμετρέ) χαρτί, όπου ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή βαθμονόμηση των αξόνων. Στην συνέχεια θα πρέπει να
ψηφιοποιούνται, δηλαδή να φωτογραφίζονται ή να σκανάρονται και τελικά να εισάγονται σαν
εικόνες στην εργασία.
Οι γραφικές παραστάσεις θα γίνονται επίσης με κατάλληλο λογισμικό (π.χ. SciDAVis, Origin, Matlab,
Mathematica κ.α.) θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο format (προτείνεται png) και θα καταχωρούνται
επίσης στην εργασία σας.
Η καλή σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων σε μιλλιμετρέ χαρτί με σωστή βαθμονόμηση των
αξόνων καθώς και η κατασκευή τους με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ένας από τους
βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του εργαστηρίου φυσικής

120

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αποστολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η δημιουργία επιστημόνων
οι οποίοι να είναι ικανοί να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας συμβάλλοντας
συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Τελικό επιστέγασμα της
όλης προσπάθειας αποτελεί η απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής. Συγχρόνως, τα Προγράμματα
Διδακτορικών Σπουδών αποτελούν για το Τμήμα Φυσικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση
της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην παραγωγή επιστημονικών εργασιών που
εκπονούνται στο πλαίσιό τους.
Στόχος του Τμήματος Φυσικής είναι η συνολική διαδικασία να μην μένει μόνον στην εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής, αλλά να οδηγεί παράλληλα στην προετοιμασία των Υποψήφιων
Διδακτόρων (ΥΔ) ούτως ώστε να γίνουν ικανοί να στελεχώσουν το ερευνητικό και επιχειρηματικό
δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού ακολουθώντας μια επιτυχημένη ανεξάρτητη
επαγγελματική σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο. Η στόχευση αυτή απαιτεί , στα πλαίσια της
διαδικασίας για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής και την απόκτηση του Διδακτορικού
Διπλώματος, οι ΥΔ να αποκτήσουν εμπειρίες από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που συνεπάγεται η
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία,

συμπεριλαμβανομένης

της

ερευνητικής και

της

διδακτικής

δραστηριότητας.
Οι προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η διαδικασία επιλογής, η χρονική διάρκεια
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων
διδακτόρων, η παρακολούθηση της προόδου των, η υποστήριξη και η έκκριση της διδακτορικής
διατριβής και η απονομή του τίτλου του Διδάκτορα καθορίζονται στον κανονισμό που ακολουθεί :
( ΦΕΚ 13 Φεβρουαρίου 2020, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 450, Απόφαση Αριθμ. 2340/20/ΓΠ,
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.

Γενικές Διατάξεις

Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Φυσικής διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017) και από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο. Για όσα θέματα δεν καλύπτονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν
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τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και στον
ισχύοντα σχετικό νόμο.
2.

Σκοπός Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής έχει ως πρωταρχικό σκοπό
την κατάρτιση ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Στόχος είναι οι Υποψήφιοι
Διδάκτορες (Υ.Δ.) να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους
τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να
στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος οδηγούν
στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) βάσει των κείμενων διατάξεων.
3.

Όργανα Διοίκησης

Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι η μόνη αρμόδια, για να
καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση
ή αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα η Συνέλευση του
Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•

Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων
(Υ.Δ.).

•

Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.) της πρόσκλησης.

•

Λαμβάνει και επεξεργάζεται αιτήσεις επιστημόνων για εγγραφή στο πρόγραμμα
διδακτορικών σπουδών του τμήματος και λήψη Δ.Δ., με ή και χωρίς σχετική
πρόσκληση.

•

Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά
διδακτορική διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει
τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε συνεντεύξεις
και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή μη των υποψηφίων στη
Συνέλευση του Τμήματος.

•

Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.

•

Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων.

•

Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
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•

Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.

•

Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού.

Κατά την μεταβατική περίοδο, η οποία ορίζεται μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος, τη
λειτουργία της Συνέλευσης Τμήματος υποκαθιστά η Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος.
4.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων

Το Τμήμα μπορεί να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων
διδακτόρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Οι σχετικές προσκλήσεις δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υ.Δ., καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις των Υ.Δ.
και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Δ.Δ., μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προσκλήσεις.
Επιστήμονες ενδιαφερόμενοι για τη λήψη Δ.Δ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ακόμα και χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.
Κατά την μεταβατική περίοδο, η οποία ορίζεται μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος, η
πρόταση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
προσφέρει διδακτικό ή διοικητικό έργο στο Τμήμα.
5.

Επιλογή Φοιτητών και εγγραφή στο Πρόγραμμα

5.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα
έχουν όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i.

Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή

αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Στην
περίπτωση αυτή ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 3 έτη.

ii.

Διπλωματούχοι

ή

πτυχιούχοι

Ελληνικών

Πανεπιστημίων

ή

πτυχιούχοι

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε συναφείς ειδικότητες, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε
περίπτωση κατά την οποία έχουν συγγράψει πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές,
123

έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής επιλογής. Στην περίπτωση αυτή ο
ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 4 έτη.
Οι υποψήφιοι της περίπτωσης (ii), κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Δ.Δ. και πριν την
απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το θέμα της
Δ.Δ. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να προσφέρονται από τυχόν Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, διατμηματικά/διϊδρυματικά Π.Μ.Σ. στα
οποία τυχόν μετέχει το Τμήμα, άλλα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων
πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή από συνδυασμό των παραπάνω, πάντα με τη σύμφωνη
γνώμη των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται μετά από
εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή της Δ.Δ. και από έγκριση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική, οι δε
αλλοδαποί επαρκώς και την ελληνική (επιπλέον της αγγλικής) αν η διδακτορική διατριβή
πρόκειται να εκπονηθεί στην ελληνική γλώσσα. H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων,
εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με συνεκτίμηση των βασικών και
συμπληρωματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται στο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος.
5.2 Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Διαδικασία Εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Αίτηση υποψηφιότητας.

2.

Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

3.

Βεβαιώσεις ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή

βεβαίωση αίτησης για πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας και βεβαίωση
παλαιότερης πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας του ιδρύματος του υποψηφίου
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση θα πρέπει να
υποβληθεί στη γραμματεία του τμήματος πριν την αναγόρευση του ΥΔ, όπως αναφέρεται
στην παρ. 7.2 του παρόντος.
124

4.

Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και

τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
5.

Επάρκεια αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό

αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη
βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην
αγγλική γλώσσα.
6.

Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές

επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση
του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν
να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει
επαγγελματικά.
7.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

8.

Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να

αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο καθώς και τον προτεινόμενο
επιβλέποντα.
9.

Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, εφόσον

υπάρχουν.
10.

Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο

υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:


Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).



Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής.



Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).



Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600
λέξεις).



Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης δι-ατριβής (200-400 λέξεις).
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Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200400 λέξεις).




Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).
Προσδιορισμό της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής, όπως π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και
επεξεργασία ερευνητικού υλικού, κ.λπ. (100-300 λέξεις).



Βιβλιογραφικές αναφορές.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι «Δεν είμαι εγγεγραμμένος και, έως το πέρας των
διδακτορικών μου σπουδών στο παρόν Τμήμα, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε πρόγραμμα
διδακτορικών σπουδών άλλου Τμήματος του Π.Θ ή άλλου Πανεπιστημίου».
Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και
τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
ομαδοποιεί ανά θέμα διδακτορικής διατριβής της πρόσκλησης και ορίζει μία τριμελή
επιτροπή ανά ομάδα αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί
τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή
δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, τα μεταπτυχιακά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει
και εξεταστεί ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περίπτωση ii της παρ. 5.1, καθώς και ο
προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση
του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ ήφιας.
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται ο επιβλέπων, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, κατόπιν
εισήγησης του επιβλέποντα, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
6. Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
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6.1 Επιβλέπων Καθηγητής
Για κάθε υποψήφιο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από πρόταση του
ενδιαφερομένου, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Επιβλέπων Καθηγητής που
διατελεί μέλος Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ή
οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος των προαναφερθέντων
βαθμίδων, μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα έως και 10 διδακτορικές διατριβές.
Κατά την μεταβατική περίοδο, η οποία ορίζεται μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος, μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία προσφέρουν διδακτικό ή
διοικητικό έργο στο Τμήμα Φυσικής, δύνανται να επιβλέπουν Υποψήφιους Διδάκτορες στο
τμήμα Φυσικής και μάλιστα καθ΄ υπέρβαση του μεγίστου αριθμού.
Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο
επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη
μεθοδολογία έρευνας κ.τ.λ. Ο επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή
συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την
πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και
ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της
διατριβής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη
επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις
περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 39 του ν. 4485/2017, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του
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προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Επιπλέον, μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του Υ.Δ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος Καθηγητή μετά από έγκριση της Συνέλευσης. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο Υ.Δ. υποχρεούται, εντός το πολύ έξι (6) μηνών από την αρχική αίτηση, σε
εκ νέου αίτηση και πρόταση Επιβλέποντος Καθηγητή με σκοπό την σύσταση νέας Τριμελούς
Επιτροπής βάσει των κείμενων διατάξεων, διαφορετικά, μετά το πέρας αυτής της περιόδου,
διαγράφεται άμεσα. Απόκλιση από τα ως άνω ορισθέντα χρονικά όρια για την αλλαγή
Επιβλέποντος είναι δυνατή μόνον κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος.
6.2 Τριμελής Επιτροπή
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, μετέχει ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄
βαθμίδας ή Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή από το Τμήμα, ή οικείου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος.
Όταν ο Επιβλέπων Καθηγητής, με σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, και υπό την επιφύλαξη των όρων της Παραγράφου 7,
διαπιστώσει την ολοκλήρωση της έρευνας του υποψηφίου, η Συνέλευση του Τμήματος
εγκρίνει τον τελικό τίτλο της Δ.Δ. και ορίζει ημερομηνία δημόσιας υποστήριξής της βάσει των
κείμενων διατάξεων.
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7.

Όροι Φοίτησης - Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε
(5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται
στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
7.1

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος από το χρόνο
της αρχικής εγγραφής ως Υ.Δ., καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο
5.1 του παρόντος. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διδακτορικού
Διπλώματος ορίζεται ως ο διπλάσιος της ελάχιστης φοίτησης με δικαίωμα παράτασης το
πολύ ενός έτους και σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από οκτώ (8) έτη. Η παράταση
χορηγείται από την Συνέλευση Τμήματος ύστερα από αίτηση του Επιβλέποντος Καθηγητή.
7.2

Προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού διπλώματος

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να ικανοποιήσουν τις εξής προϋποθέσεις:
•

Επιτυχής παρακολούθηση αριθμού μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο κάποιου

Π.Μ.Σ., αν αυτό απαιτείται, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 5.1. Οι προϋποθέσεις της
παρακολούθησης των μαθημάτων πρέπει να ικανοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος
πριν την απονομή του Δ.Δ.
•

Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε έτους από τον ορισμό της τριμελούς

επιτροπής, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον
επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή κατατίθενται με τη μορφή Ετήσιας Έκθεσης Προόδου
στη Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Σε
περίπτωση μη θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος Καθηγητή, ο Υ.Δ. μπορεί μέσα σε χρονικό
διάστημα 2 μηνών να ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1,
διαφορετικά διαγράφεται.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα
υποβάλλει στο τέλος Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος
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από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έκθεση προόδου με ευθύνη του
επιβλέποντα καθηγητή. Στην έκθεση προόδου ο/η υποψήφιος/α παρουσιάζει τα
πεπραγμένα κατά τη διάρκεια του έτους και την προβλεπόμενη πορεία του/της στο επόμενο
έτος ή έτη. Η έκθεση προόδου υπογράφεται από τον επιβλέποντα, συνυπογράφεται από τα
άλλα δύο (2) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατατίθεται στη Γραμματεία και
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής
διατριβής μπορεί να γίνει μόνον εντός του πρώτου έτους της εκπόνησής της και μόνο με
γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία
εγκρίνει ή όχι την αλλαγή. Ο περιορισμός του ενός έτους δεν αφορά απλές τροποποιήσεις του
τίτλου της διδακτορικής διατριβής.
•

Υποχρεωτική παρουσίαση μια φορά το χρόνο της προόδου της διδακτορικής

διατριβής και των έως τότε αποτελεσμάτων της σε ανοιχτή εκδήλωση προς το κοινό που θα
διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής (με διάρκεια 2 ημερών).
•

Συγγραφή τουλάχιστον δύο (2) πλήρων άρθρων δημοσιευμένων σε έγκριτα διεθνή

επιστημονικά περιοδικά με κριτές που να έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, καθώς και
παρουσίαση τμημάτων της διδακτορικής έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια που εκδίδουν
πρακτικά.
•

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, που περιλαμβάνει την επιτυχή συγγραφή,

δημόσια παρουσίαση, εξέταση και βαθμολόγηση της Διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού.
Οι Υ.Δ. που κατά την εγγραφή τους εμπίπτουν στην περίπτωση 3 της Παραγράφου 5.2,
υποχρεούνται προκειμένου να αναγορευθούν Διδάκτορες να προσκομίσουν βεβαίωση
ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.-Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
7.3 Επικουρικό έργο
Όλοι οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά
μαθήματα του Τμήματος, εφόσον τους ζητηθεί. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται
από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, όπως λ.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη
φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ. Πιο
συγκεκριμένα:
•

Οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι και εφόσον τους ζητηθεί να προσφέρουν επικουρικό έργο

ισοδύναμο με οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά εξάμηνο.
•

Η κατανομή επικουρικού έργου προτείνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη
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Συνέλευση Τμήματος η οποία και αναθέτει στη συνέχεια το σχετικό επικουρικό έργο
στον/στην ΥΔ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
•

Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του προπτυχιακού

μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Επαναλαμβανόμενη αποχή του
Υ.Δ., για δύο συνεχή εξάμηνα, από επικουρικό έργο το οποίο έχει ζητηθεί, συνεπάγεται
αυτόματα τη διαγραφή του Υ.Δ.
•

Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν

απονεμηθεί ο διδακτορικός τίτλος.
•

Σε ορισμένες περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης, μέρος της

παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, όπως για
παράδειγμα τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα του Τμήματος ή εργαστηρίων του.
•

Οι Υ.Δ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, να συμμετέχουν στην επίβλεψη

πτυχιακών ή/και διπλωματικών εργασιών ή/και στη διόρθωση ασκήσεων. Το έργο αυτό
μπορεί να προσμετράται και πλέον των 8 ωρών εβδομαδιαίως.
•

Η Συνέλευση αξιολογεί το επικουρικό έργο των Υ.Δ. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού

έτους. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται βεβαίωση απασχόλησης
και η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους.
•

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων, είναι δυνατή η αποζημίωση των Υ.Δ.

για την παροχή του βεβαιωμένου επικουρικού έργου.
•

Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την

υποχρέωση επιτήρησης μόνο όσοι Υ.Δ. έχουν αναστολή σπουδών.
•

Με εισήγηση της Συνέλευσης, συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) Η άρνηση

αποδοχής του καθήκοντος του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην επιτήρηση, γ) η
πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις
συνεπάγονται τη διαγραφή του Υ.Δ.
7.4 Εγγραφή και αναστολή φοίτησης
7.4.1 Εγγραφή
Οι Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές εγγράφονται βάσει των κείμενων
διατάξεων. Προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των σπουδών τους απαιτείται η τήρηση
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2 και 7.3.
7.4.2 Αναστολή φοίτησης
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Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υποψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1)
έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται από
τη Συνέλευση, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από τον Υ.Δ., προσκόμισης των αντίστοιχων
δικαιολογητικών, καθώς και συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής. Μη αιτιολογημένη
υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου χρόνου αναστολής
συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του Υ.Δ.
8. Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
8.1 Εξέταση διδακτορικής διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Δ.Δ., η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται
ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν
η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής, στην οποία
αναφέρεται και εάν έχει γίνει έλεγχος κειμενικής ομοιότητας μέσω των συστημάτων που
παρέχονται από το ΠΘ. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν
τα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Κατόπιν, ο
Επιβλέπων και ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής ορίζουν
ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής η οποία δεν
μπορεί να λάβει χώρα πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της
Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη της Επιτροπής. Το χρονικό αυτό όριο μπορεί να είναι
μικρότερο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Υποψηφίου και έγκριση της Συνέλευσης
Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος Καθηγητή.
Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων
(4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει
χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την
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εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η επταμελής επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρεται και ο σχετικό
βαθμός. Το πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (φυσικά ή με
τηλεδιάσκεψη) και κατατίθεται στη Συνέλευση Τμήματος.
Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ)
Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του φοιτητή στο
Διδακτορικό του Δίπλωμα.
Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποιούνται στον Υ.Δ. οι λόγοι της απόρριψης και κατά
περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένου από την Επταμελή
Επιτροπή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις (3) και μεγαλύτερο
από εννέα (9) μήνες αντίστοιχα. Εάν ο Υ.Δ. αποφασίσει να μην υποβάλει εκ νέου τη διατριβή,
ή η διατριβή απορριφθεί για δεύτερη φορά, τότε αυτός διαγράφεται.
Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους
αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου Υ.Δ.
στο Τμήμα.
8.2 Βαθμολογία
Η Δ.Δ., εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς,
β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του
υποψηφίου στο Διδακτορικό του Δίπλωμα. Οι Υ.Δ., που έχουν εκπληρώσει όλες τις
προϋποθέσεις για την απονομή του Δ.Δ., αναγορεύονται σε διδάκτορες από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της συνεδρίασης της
Συνέλευσης, στην οποία αποφασίζεται η σχετική έγκριση.
8.3 Κατάθεση διδακτορικών διατριβών
O υποψήφιος καταθέτει τρία (3) αντίγραφα της οριστικής μορφής της Δ.Δ., ένα (1)
αντίγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα (1) αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη και ένα (1)
αντίγραφο που αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Όλα τα αντίγραφα
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
8.4 Καθομολόγηση
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Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών αρχών, ή του
Κοσμήτορα και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Το εθιμοτυπικό της καθομολόγησης
είναι αυτό που αναφέρεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
9. Τελική Διάταξη
Ο παρών κανονισμός, από την στιγμή της έγκρισής του, θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους
Υ.Δ. του τμήματος, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της Δ.Δ. Η Συνέλευση του Τμήματος
είναι αρμόδια για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονισμό είτε στις
σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που
αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού
βάσει των κείμενων διατάξεων.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου τη δυνατότητα
διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και
στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες
διατάξεις.
Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι:


Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών σε νέες
επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα.



Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου να συμβάλλουν στην
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.



Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη
ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριων.



Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το Ίδρυμα και
την κοινωνία.



Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο εξωτερικό
και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Το Τμήμα Φυσικής ως Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει υιοθετήσει τον Κανονισμό
Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίδοντας την ευκαιρία σε όσους ο
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κανονισμός προβλέπει να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου καινοτόμα μεταδιδακτορική έρευνα στα
γνωστικά παιδιά που υπηρετεί.
Στην συνέχεια παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ που ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

Για την μεταδιδακτορική έρευνα που μπορεί να διεξαχθεί στο Φυσικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ισχύει ο ακόλουθος Κανονισμός (ΦΕΚ 20 Ιουλίου 2020, Τεύχος
Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2992, Αριθμ. 12650/20/ΓΠ, Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Άρθρο 1
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου τη
δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά
ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.
Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
είναι:
•

Η

επέκταση

των

αποτελεσμάτων

των

διδακτορικών

διατριβών

των

ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που
ενδιαφέρουν το Ίδρυμα.
•

Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου να συμβάλλουν

στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
•

Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη

ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριων.
•

Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το

Ίδρυμα και την κοινωνία.
•

Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστήμιου

Θεσσαλίας και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο
εξωτερικό και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας
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Αρμόδια όργανα για την έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι οι Συνελεύσεις
των Τμημάτων.
Δεκτό για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να γίνει επιστημονικό προσωπικό
που:
1.

Έχει εγκεκριμένες μεταδιδακτορικές υποτροφίες, από φορείς ή ιδρύματα, όπως το

ΙΚΥ, το ΕΛΙΔΕΚ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.λπ.
2.

Έρχεται ως επισκέπτης από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3.

Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έρευνα υψηλού επιπέδου, από εθνικούς,

διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς.
4.

Υποβάλλει προς ένα Τμήμα αναλυτική ερευνητική πρόταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή Διδακτορικού
Διπλώματος από Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές με αυτό της
προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους
αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες. Η αίτηση συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αντίγραφα πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που

έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με το σύστημα των κριτών,
μονογραφιών, βιβλίων, κεφαλαίων συλλογικών τόμων, κ.λπ.
3.

Αν η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά επισκέπτη καθηγητή άλλου ΑΕΙ,

καταθέτει την περίληψη της πρότασης, και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα
συνεργαζόμενου καθηγητή του τμήματος.
4.

Αν η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας προ-έρχεται από εγκεκριμένη

υποτροφία ή άλλο φορέα που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις, καταθέτει μόνο την περίληψη
της πρότασης και την απόφαση του φορέα που έχει εγκρίνει την πρόταση. Καταθέτει επίσης
το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή. Η αίτηση
στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη συνέλευση χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
5.

Αν η μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου χρηματοδοτούμενου

ερευνητικού έργου και η πρόσληψη έχει γίνει μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών,
περιγράφει το δικό του ρόλο στο έργο και την ιδιαίτερη συνεισφορά του σε αυτό. H αίτηση
υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού
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υπευθύνου του έργου. Τα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους μεταδιδάκτορες του
τμήματος στο οποίο ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος.
6.

Αν η υποψηφιότητα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά μη

χρηματοδοτούμενη έρευνα, τότε ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, βάσει
εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, σχετικά με την μεταδιδακτορική έρευνα που θα διεξαχθεί,
στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να
εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα. Καταθέτει, επίσης, σχετική βεβαίωση του
επιβλέποντα που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή.
7.

Βεβαίωση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος ή

της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας των τμημάτων, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών
από την αποδοχή της αίτησης.
Το τμήμα αναθέτει σε μια τριμελή επιτροπή να προβεί στον έλεγχο της πληρότητας όλων των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Η τριμελής επιτροπή εξετάζει, επίσης, τη συνάφεια της
ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και προωθεί την
πρόταση στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.

Άρθρο 3
Εγγραφές μεταδιδακτόρων Ερευνητών
1.

Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες για την επιλογή

τους, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μεταδιδακτορικής έρευνας και τον Κανονισμό
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τηρεί ειδικό Μητρώο μεταδιδακτορικών
ερευνητών με το θέμα και το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Τα ονόματα των
μεταδιδακτόρων είναι, επίσης, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος.
2.

Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή, απαιτείται

μια ετήσια αναφορά προόδου, την οποία καταθέτει ο/η υποψήφιος/α προς έγκριση στη
Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 4
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
1.

Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική

συμβολή στην επιστημονική γνώση.
2.

Ο/η μεταδιδάκτορας οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο ελληνικό και διεθνές
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ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συμπόσια και επιστημονικά συνέδρια,
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με το
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό, όπου αναγράφεται ρητά ότι εκπονήθηκε στο
πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3.

Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του επιβλέποντος Καθηγητή σε

άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
ορίζεται νέος επιβλέπων.
4.

Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο/η μεταδιδάκτορας, σε συνεργασία

με το μέλος ΔΕΠ που τον επιβλέπει, συντάσσει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
έκθεση ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής του έρευνας.
5.

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

μεταδιδακτορικής

έρευνας,

χορηγείται

στον

ερευνητή/τρια Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην οποία αναφέρεται
το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή, ο τίτλος της έρευνας, η
χρονική περίοδος διεξαγωγής της και ο φορέας χρηματοδότησης, όπου υπάρχει. Η Βεβαίωση
Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
υπογράφεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τμήματος.
6.

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, όσων ανήκουν σε ερευνητικά

έργα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ της περίπτωσης 5 του άρθρου 2, παρέχεται από
τον/την πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
7.

Άλλες λεπτομέρειες, όπως η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής

έρευνας, η επίβλεψη σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέποντος, η δημόσια παρουσίαση
και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε
τμήματος.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες:
1.

Συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας με εισήγηση του

επιβλέποντος, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.
2.

Οφείλουν να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους προσπάθειας σε

σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα.
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3.

Είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα υπό την «στέγη» του οποίου εκπονούν

την έρευνά τους σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εν
λόγω έρευνας τους. Επίσης, οφείλουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που
προκύπτουν.
4.

Οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και

να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού
και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και του
Εργαστήριου στο οποίο πιθανόν εντάσσονται.
5.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις

βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του
Τμήματος ή από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.
6.

Τα δικαιώματα επί της διανοητικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό

Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7.

Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές, αν το επιθυμούν οι ίδιοι και αν το τμήμα συμφωνεί

μπορεί να τους ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο.
Άρθρο 6
Παροχές προς τους μεταδιδάκτορες ερευνητές
1.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας, οι ερευνητές/τριες

χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Ερευνήτρια» του Τμήματος
(υποδοχής) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του Τμήματος

και στον αντίστοιχο ερευνητικό εξοπλισμό σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.
3.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος

με δικαίωμα δανεισμού, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και σε οποιαδήποτε
συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.
4.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, σίτιση,
στέγαση, έκπτωση στις μετακινήσεις.
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Άρθρο 7
Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών
Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες διαγράφονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος για
τους εξής λόγους:
1.

Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα

κανονισμό.
2.

Υποβολή αίτησης διαγραφής από τους ίδιους.

3.

Αρνητική εισήγηση του επιβλέποντος.

4.

Χρησιμοποιούν ιδέες, μεθόδους και αποτελέσματα άλλων ερευνητών με τρόπους μη
σύμφωνους με την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

5.

Δρουν με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο που τους
φιλοξενεί.

Άρθρο 8
Διασφάλιση Ποιότητας των εκπονούμενων μεταδιδακτορικών ερευνών
Πριν την απονομή του τίτλου, κατατίθεται στη Συνέλευση η Βεβαίωση του επιβλέποντος ότι
ολοκληρώθηκε η εργασία, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της και μνημονεύονται οι
δημοσιεύσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα σχετικά
στοιχεία κατατίθενται στο ερευνητικό αποθετήριο του ιδρύματος, στην Ο.Μ.Ε.Α του
Τμήματος και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Τμήματος.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα, το δε ίδρυμα, δεν είναι
υποχρεωμένο να προβλέψει αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε αυτό.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δύνανται να εξειδικεύσουν τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα γνωστικά τους αντικείμενα. Τα
άτομα που ήδη εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα σύμφωνα με το πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού μπορούν να ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των μεταδιδακτόρων του
Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
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Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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