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Η Φυσική! 

 

 

Φυςικι είναι θ επιςτιμθ που ερμθνεφει τα 
φαινόμενα τθσ Φφςθσ. Ιςτορικά αποτζλεςε το 

υπόβακρο ανάπτυξθσ όλων των κετικϊν 
επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ. Αςχολείται με τα 

ςτοιχειϊδθ ςυςτατικά τθσ φλθσ και τισ 
αλλθλεπιδράςεισ τουσ κακϊσ επίςθσ και με τα 

άτομα, τα μόρια και τθ ςυμπυκνωμζνθ φλθ. 



Τα τμήματα στην Ελλάδα  

 

• Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

• Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

• Πανεπιςτιμιο Πάτρασ 

• Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 

• Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 



Αθήνα 
http://www.phys.uoa.gr/ 

Σο παλαιότερο Σμιμα  - 104 μζλθ ΔΕΠ  

Λειτουργοφν οι Τομείσ: 

• Α. Σομζασ Φυςικισ τερεάσ 
Κατάςταςθσ 

• Β. Σομζασ Πυρθνικισ Φυςικισ και 
Φυςικισ τοιχειωδϊν ωματιδίων 

• Γ. Σομζασ Αςτροφυςικισ, 
Αςτρονομίασ και Μθχανικισ 

• Δ. Σομζασ Φυςικισ Περιβάλλοντοσ-
Μετεωρολογίασ 

• Ε. Σομζασ Ηλεκτρονικισ-
Τπολογιςτϊν-Σθλεπικοινωνιϊν-
Αυτοματιςμοφ 

 

 

* Διδακτικό Ερευνθτικό προςωπικό 

 

 

http://www.phys.uoa.gr/
http://www.phys.uoa.gr/


Αθήνα – προπτυχιακέσ ςπουδέσ 

Η φοίτθςθ ςτο Σμιμα Φυςικισ είναι τετραετισ και το 
πρόγραμμα ςπουδϊν πραγματοποιείται με: 

 

• τθν ολοκλιρωςθ ενόσ απαιτοφμενου 
πυρινα υποχρεωτικϊν μακθμάτων κορμοφ (~40) 

• τθν επιλογι εξειδικευμζνων μακθμάτων από τθν 
κατεφκυνςθ, 

• τθν εργαςτθριακι παιδεία  
 

• τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ 

https://pclab.phys.uoa.gr/www2/html/TMIMA_PHYSICS/YpoxreotikaList.htm


Αθήνα -  Λήψη Πτυχίου 
Οι φοιτθτζσ για να πάρουν το πτυχίο τουσ υποχρεϊνονται: 
 
• Να περάςουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ ςε όλα τα  27 υποχρεωτικά 

μακιματα κορμοφ του προγράμματοσ και τα αντίςτοιχά  τουσ  11 
εργαςτιρια. 

• Να περάςουν επιτυχϊσ τα 3 υποχρεωτικά μακιματα τθσ 
κατεφκυνςθσ που ζχουν επιλζξει. 

• Να περάςουν επιτυχϊσ 3 από τα προαιρετικά μακιματα τθσ 
κατεφκυνςθσ που ζχουν επιλζξει.  

• Να περάςουν επιτυχϊσ 5 ακόμα μακιματα επιλογισ από 
οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Μία από τισ επιλογζσ αυτζσ μπορεί να 
είναι από κάποιο μάκθμα 

• άλλου Σμιματοσ, το οποίο περιλαμβάνεται ςτα οριηόμενα ωσ 
ελεφκερεσ επιλογζσ.  

• Να αναλάβουν, να εκπονιςουν, να παραδϊςουν γραπτά και να 
εξεταςτοφν με επιτυχία ςε διπλωματικι εργαςία (Θζμα) διαρκείασ 
δφο εξαμινων 



Θεσσαλονίκη 

http://www.physics.auth.gr 

96 μζλθ ΔΕΠ 

Λειτουργοφν οι τομείσ: 

• Αςτροφυςικισ, αςτρονομίασ 
και μθχανικισ  

• Πυρθνικισ Φυςικισ και 
Φυςικισ Στοιχειωδϊν 
ςωματιδίων 

• Φυςικισ Στερεάσ Κατάςταςθσ 

• Ηλεκτρονικισ και 
Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 

• Εφαρμογϊν Φυςικισ και 
Φυςικισ περιβάλλοντοσ 

 

 

http://www.physics.auth.gr/


Θεσσαλονίκη – προπτυχιακέσ ςπουδέσ 

Σα μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν χωρίηονται ςτα 
υποχρεωτικά μακιματα και ςτα μακιματα επιλογισ (αυτά που 
ο φοιτθτισ επιλζγει κατά τθν κρίςθ του ελεφκερα).  

 

• Σα υποχρεωτικά μακιματα είναι 38 (35 μακιματα κορμοφ + 2 
υποχρεωτικά μακιματα κατεφκυνςθσ + 1 ξζνθ γλϊςςα)  

•  Σα μακιματα επιλογισ 13, ι 11 ςυν τθν πτυχιακι εργαςία. 

•  Για το 7ο και 8ο εξάμθνο υπάρχουν εννζα (9) επιςτθμονικζσ 
κατευκφνςεισ, θ επιλογι μιασ των οποίων είναι υποχρεωτικι 
για τουσ φοιτθτζσ. 

 

http://www.physics.auth.gr/el/course/index


Πάτρα 
http://www.physics.upatras.gr 
54 μζλθ ΔΕΠ 
Λειτουργοφν οι Τομείσ: 
 
• Τομζασ Εφαρμοςμζνθσ 

Φυςικισ 
• Τομζασ Ηλεκτρονικισ & 

Υπολογιςτϊν 
• Τομζασ Θεωρθτικισ και 

Μακθματικισ Φυςικισ, 
Αςτρονομίασ και 
Αςτροφυςικισ 

• Τομζασ Φυςικισ 
Συμπυκνωμζνθσ Φλθσ 

http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/


Πάτρα-προπτυχιακέσ ςπουδέσ 
τα ζξι πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν του ο φοιτθτισ διδάςκεται τισ βαςικζσ 
γνϊςεισ  Φυςικισ και Μακθματικϊν. Όλα τα μακιματα είναι διάρκειασ ενόσ 
εξαμινου και ςε  κάκε μάκθμα αντιςτοιχεί ζνα πλικοσ Διδακτικϊν Μονάδων 
(ΔΜ) το οποίο ςχετίηεται με τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ/εβδομάδα του μακιματοσ. 
Σα μακιματα διαιροφνται ςε Τποχρεωτικά και  Επιλογισ. 

  Σα υποχρεωτικά μακιματα  περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ  γνϊςεισ που 
πρζπει να ζχει κάκε Φυςικόσ.  

 Σα μακιματα επιλογισ παρζχουν ςτον φοιτθτι τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςει πρόςκετεσ γνϊςεισ ςτουσ κλάδουσ που τον ενδιαφζρουν 

 Μετά το πζρασ των ζξι πρϊτων εξαμινων των ςπουδϊν του, ο φοιτθτισ 
επιλζγει μια από τισ παρακάτω κατευκφνςεισ: 

•  Φυςικι Τλικϊν Σεχνολογίασ 

•  Ενζργεια & Περιβάλλον 

•  Φωτονικι 

•  Θεωρθτικι, Τπολογιςτικι Φυςικι και Αςτροφυςικι 

•  Ηλεκτρονικι, Τπολογιςτζσ και Επεξεργαςία ιματοσ 

•  Γενικι  

http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=4


Πάτρα – Λήψη Πτυχίου 

Για να πάρει το πτυχίο ο φοιτθτισ πρζπει: 

•  Να περάςει όλα τα υποχρεωτικά μακιματα των ζξι 
πρϊτων εξαμινων του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

•  Να περάςει τα επί πλζον μακιματα επιλογισ.  

•  Να περάςει όλα τα υποχρεωτικά μακιματα και όςα 
μακιματα επιλογισ τθσ Κατεφκυνςθσ που επζλεξε 
απαιτοφνται, για να ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 15ΔΜ 
ϊςτε να τεκμθριϊςει τθν κατεφκυνςθ .  

• Να ζχει ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 151 ΔΜ, και 

• Να φοιτιςει ςτο Πανεπιςτιμιο επί 8 εξάμθνα 
τουλάχιςτον 



Ιωάννινα 
http://www.physics.uoi.gr 
51 μζλθ ΔΕΠ 
Λειτουργοφν οι Σομείσ: 
• Τομζασ Αςτρογεωφυςικισ 
• Τομζασ Θεωρθτικισ 

Φυςικισ 
• Τομζασ Ατομικισ και 

Μοριακισ Φυςικισ, 
Πυρθνικισ Φυςικισ και 
Φυςικισ Υψθλϊν 
Ενεργειϊν 

• Τομζασ Φυςικισ Στερεάσ 
Κατάςταςθσ και Φυςικισ 
Υλικϊν και Επιφανειϊν 

 

http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/


Ιωάννινα – προπτυχιακέσ ςπουδέσ 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων είναι 28, περιλαμβάνουν βαςικζσ 
γνϊςεισ τθσ Φυςικισ των μακθματικϊν τθσ εργαλείων και τθσ μεκοδολογίασ τθσ και 
πρζπει να τα παρακολουκιςουν όλοι οι φοιτθτζσ ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. 

 

 Σα μακιματα επιλογισ κατανζμονται ςε 5 κεματικοφσ κφκλουσ και παρζχουν ςτο 
φοιτθτι τθ δυνατότθτα να αποκτιςει πρόςκετεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ τόςο ςε 
ςφγχρονουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ τθσ Φυςικισ όςο και ςε ςυναφείσ τεχνολογικοφσ 
τομείσ αιχμισ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθμάτων επιλογισ είναι 71 εκ των οποίων ο 
φοιτθτισ υποχρεοφται να επιλζξει τουλάχιςτον 12 από 2 τουλάχιςτον κεματικοφσ 
κφκλουσ. 

 

 Σα μακιματα επιλογισ διδάςκονται από το 5ο εξάμθνο και επιλζγονται υποχρεωτικά 
ωσ εξισ: ζνα ςτο 5ο εξάμθνο, τζςςερα ςτο 6ο, τρία ςτο 7ο και πζντε ςτο 8ο.  

 
Οριςμζνα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν, που ανικουν ςτο γνωςτικό 
αντικείμενο άλλων Σμθμάτων (Μακθματικϊν, Χθμείασ, Ιατρικισ, Παιδαγωγικοφ) είναι 
δυνατόν να διδάςκονται από μζλθ ΔΕΠ των Σμθμάτων αυτϊν. 
 

http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/24
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/24
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/24
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/24
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/25
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/25
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/25
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/25


Ιωάννινα – Λήψη πτυχίου 

Για τθν απόκτθςθ του πτυχίου, ο φοιτθτισ πρζπει: 

 

  να παρακολουκιςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 40 (28+12) 
μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν και να ςυγκεντρϊςει 
τουλάχιςτον 248 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), ςε χρόνο όχι μικρότερο 
των οκτϊ εξαμινων.  

 

 Από τισ 248 πιςτωτικζσ μονάδεσ, οι 176 προζρχονται από τα 
υποχρεωτικά μακιματα και το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 



Κρήτη 

Http://www.physics.uoc.gr 

Σο νεϊτερο Σμιμα ,31 ΔΕΠ 

Λειτουργοφν οι τομείσ: 

 Αςτροφυςικι και 
Διαςτθμικι Φυςικι 

 Ατομικι και Μοριακι 
Φυςικι 

 Εφαρμοςμζνθ Φυςικι 

 Πυρθνικι Φυςικι και 
Στοιχειϊδθ ςωμάτια 

 Φυςικι Συμπυκνωμζνθσ 
Φλθσ 

 

http://www.physics.uoc.gr/
http://www.physics.uoc.gr/
http://www.physics.uoc.gr/


Κρήτη-Προπτυχιακέσ Σπουδέσ 
Σα μακιματα τα οποία προςφζρει το Σμιμα Φυςικισ κατανζμονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

• Μακιματα Κατθγορίασ Α - «Τποχρεωτικά» 
Σα Τποχρεωτικά Μακιματα είναι 22, είναι τα βαςικότερα μακιματα του Σμιματοσ και 
παρουςιάηονται ςτον Πίνακα A του Οδθγοφ πουδϊν (ςυμβουλευτείτε το αρχείο PDF) Σα 
μακιματα αυτά προςφζρονται από το Σμιμα κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, ςτο Xειμερινό ι ςτο 
Eαρινό, ι και ςτα δφο εξάμθνα. Όλοι οι φοιτθτζσ του Σμιματοσ πρζπει να παρακολουκιςουν 
επιτυχϊσ τα μακιματα αυτά, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε 144 ECTS. 

• Μακιματα Κατθγορίασ Β – «Γενικζσ Κατευκφνςεισ Φυςικισ» 
Σα μακιματα τθσ Kατθγορίασ B προςφζρονται από το Σμιμα και παρουςιάηονται ςτον 
Πίνακα Β του Οδθγοφ πουδϊν (ςυμβουλευτείτε το αρχείο PDF). Σα μακιματα είναι 
προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ επιπζδου και προςφζρουν γνϊςεισ ςε κφριεσ κατευκφνςεισ 
τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ. Oι φοιτθτζσ του Σμιματοσ πρζπει να παρακολουκιςουν επιτυχϊσ 
μακιματα τθσ Κατθγορίασ Β τα οποία αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 40 ECTS. 

• Μακιματα Κατθγορίασ Γ – «Ειδικά Θζματα Φυςικισ» 
Σα μακιματα τθσ Kατθγορίασ  Γ περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μακιματα που προςφζρει 
το Σμιματοσ Φυςικισ, κακϊσ και μακιματα τα οποία προςφζρονται από άλλα Σμιματα του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. τθν αρχι κάκε εξαμινου με βάςθ τον διακζςιμο αρικμό 
διδαςκόντων και αξιολογϊντασ τισ εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ το Σμιμα καταρτίηει τθ 
λίςτα των μακθμάτων που κα προςφζρει ςτθν Κατθγορία Γ. Αποφαςίηει επίςθσ ποια από τα 
μακιματα τα οποία προςφζρουν άλλα Σμιματα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία αυτι. 

 

http://www.physics.uoc.gr/files/undergrad_guide_2009_sm.pdf
http://www.physics.uoc.gr/files/undergrad_guide_2009_sm.pdf


Κρήτη-Λήψη Πτυχίου 

Συνοπτικά για να αποκτιςει το Πτυχίο Φυςικισ ζνασ 
φοιτθτισ/φοιτιτρια πρζπει: 

• Να φοιτιςει ςτο Σμιμα για τουλάχιςτον 7 εξάμθνα, κατά τθν 
διάρκεια των οποίων να ζχει παρακολουκιςει επιτυχϊσ μια 
ςειρά από μακιματα από τα οποία να ςυλλζξει ςυνολικά 
τουλάχιςτον 240 ECTS (=European Credit Transfer System). 

 

• Από τα 240 ECTS τα οποία κα αποκτιςει ο φοιτθτισ, 144 
πρζπει να προζρχονται από τα 22 Τποχρεωτικά Μακιματα 
του Σμιματοσ (Κατθγορία Α), τουλάχιςτον 40 από Μακιματα 
τθσ Κατθγορίασ Β, και το υπόλοιπο - αν υπάρχει - από 
μακιματα τθσ Κατθγορίασ Γ. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System


Κρήτη – γιατί ;                 
 Παπάδοζη ζηην πποζέλκςζη μελών ΓΔΠ με ζποςδέρ και πολςεηή εμπειπία  

ζε αξιόλογα πανεπιζηήμια & επεςνηηικά κένηπα ηος εξωηεπικού 

 36 μέλη ΓΔΠ με PhD από ηο εξωηεπικό (~50% από ΗΠΑ) 

 Median ηλικία μελών ΓΔΠ: 55 έηη (σαμηλόηεπο ζηην Δλλάδα) 

 Τα μέλη ΓΔΠ είναι ιδιαίηεπα δπαζηήπια ζηον επεςνηηικό ηομέα 

 Μέζορ απιθμόρ δημοζιεύζεων ανά μέλορ ΔΕΠ: 55 

 Μέζορ απιθμόρ δημοζιεύζεων ανά μέλορ ΔΕΠ ανά 
έηορ: 2.5 

 Μέζορ απιθμόρ αναθοπών ανά μέλορ ΔΕΠ: 970 

 Μέζορ h-index ηος Σμήμαηορ Φςζικήρ: 16 
 Σςγγπαθή βιβλίων (Βαπδαβάρ, Κςπίηζηρ, Χαληάκηρ) 

 Φπημαηοδόηηζη από ανηαγωνιζηικά επεςνηηικά ππογπάμμαηα 

 Δπεςνηηικά Βπαβεία  

 Π. Ρακιηζήρ : 2008 Marie Curie Young Investigator 
Award (IDEAS) 

 X. Παναγόποςλορ: 2007 Marie Curie Excellence Grant 
& 2007 ESF Young Investigator Award  

 Πηγή: Έκθεζη Αξιολόγηζηρ 

 



Κρήτη – γιατί; 

#ΔΕΠ Inbreed. Median 

pub 

Median  

cit 

Median h- 

Mean h 

1. Κρήτης 31 3% 53 960 16        16.3 

2. Ιωαννίνων 52 46% 37 383.5 10.5     11.5 

3. Αθηνών 117 ? 33 214 8          11.1 

4.Θεσ/νικης 100 80% 36 199.5 8           9.3 

5.Πάτρας 54 69% 22.5 89 5           6.9 

Πηγή: Θ. Λαζαρίδης, Σεπτ 2007 



Κρήτη – γιατί; 

 Σςνέπγεια με ηο Ίδπςμα Τεσνολογίαρ & Έπεςναρ 

 Επγαζηήπιο Μικποηλεκηπονικήρ (Clean room) ζηο 

κηίπιο Φςζικήρ 

 European Laser Facility (ΙΣΕ) 

 Αζηεποζκοπείο κίνακα 

 Πανεπιζηημιακέρ Εκδόζειρ Κπήηηρ 

 Δπεςνηηικό Πανεπιζηημιακό Ινζηιηούηο (ΔΠΙ) “Φςζικήρ Πλάζμαηορ”   

αναμόπθωζη ζε ΔΠΙ “Θεωπηηικήρ & Υπολογιζηικήρ Φςζικήρ” 

 Σύγσπονερ Κηιπιακέρ Δγκαηάζειρ Γιδαζκαλίαρ & Έπεςναρ (10εηίαρ) 

 

 

 

Πηγή: Έκθεζη Αξιολόγηζηρ 

 



Δουλειά θα βρω; 
Οι Φυςικοί δραςτηριοποιοφνται επαγγελματικά ςτουσ ακόλουθουσ, 
ενδεικτικά αναφερόμενουσ τομείσ: 

Α) Στθν εκπαίδευςθ, ςε δθμόςια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρφματα 
όλων των βακμίδων, με αντικείμενο διδαςκαλίασ τθν Φυςικι κακϊσ 
και κάκε άλλο γνωςτικό αντικείμενο που ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα 
με τθν Φυςικι και τισ εφαρμογζσ τθσ. 

 

Β) Στθν ζρευνα ςε κάκε πεδίο που ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ 
Θεωρθτικισ, Πειραματικισ και Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ, είτε ζχει 
αμιγϊσ κεωρθτικι – επιςτθμονικι κατεφκυνςθ, είτε προορίηεται για 
βιομθχανικι εφαρμογι. Αυτι μπορεί να διεξάγεται με πρωτοβουλία 
και χρθματοδότθςθ δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων, ςε ερευνθτικά 
κζντρα ινςτιτοφτα, ιδρφματα και εργαςτιρια που ανικουν ςτο 
δθμόςιο ι ςε ιδιϊτεσ, κακϊσ και ςε αρμόδιεσ διευκφνςεισ, 
υποδιευκφνςεισ ι τμιματα εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν ι διεκνϊν 
δθμόςιων οργανιςμϊν και ιδιωτικϊν επιχειριςεων. 

 



Δουλειά θα βρω; 
Γ) Στο Δημόςιο και Ιδιωτικό Τομζα, ωσ 
 
• Ακτινοφυςικοί – Ραδιοφυςικοί 
• Φυςικοί Ιατρικισ – Τγειοφυςικισ 
•  Πυρθνικοί Φυςικοί 
•  Φυςικοί Τψθλϊν Ενεργειϊν 
•  Θεωρθτικοί Φυςικοί 
•  Φυςικοί Μετεωρολόγοι 
•  Φυςικοί Περιβάλλοντοσ 
•  Φυςικοί Ενζργειασ 
•  Φυςικοί Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ 
•  Ηλεκτρονικοί Φυςικοί 
•  Φυςικοί Σθλεπικοινωνιϊν 
•  Φυςικοί Αυτοματιςμϊν και υςτθμάτων Ελζγχου 
•  Φυςικοί Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τλικϊν 
•  Αςτροφυςικοί 
•  Γεωφυςικοί 
•  Βιοφυςικοί 
•  Μοριακοί και Ατομικοί Φυςικοί 

 
 
 



Δουλειά θα βρω; 
καθώσ και με αντικείμενα όπωσ: 

• Τπολογιςτικι Φυςικι 

• Εφαρμογζσ τθσ Φυςικισ τερεάσ Κατάςταςθσ 

•  Φυςικι Απεικόνιςθσ 

• Ακτινοδιαγνωςτικι και Πυρθνικι Ιατρικι 

• Παραγωγι, Διαχείριςθ ι / και εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

• Εφαρμογζσ Ακουςτικισ 

•  Εφαρμογζσ Μικρο- και Νανοτεχνολογίασ 

• Ηλεκτρονικι, Μικροθλεκτρονικι και Νανοθλεκτρονικι 

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

• Εφαρμογζσ Πολυμζςων 

•  Μικροκφματα και Μικροκυματικζσ Διατάξεισ 

•  Φυςικι τθσ Ατμόςφαιρασ 

• Ωκεανογραφία 

• Κλίμα και Κλιματικζσ μεταβολζσ 

• Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και προςταςία περιβάλλοντοσ 

•  Μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ 

• Ιςτορία και Φιλοςοφία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

 



Δουλειά θα βρω; 
Επίςησ, ο πτυχιοφχοσ Φυςικόσ μπορεί να αςχολείται: 

 

(α) με Θεωρθτικζσ Μελζτεσ και Πρακτικζσ Εφαρμογζσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ 
Θεωρθτικισ, Πειραματικισ και Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ όπωσ: Μθχανικι και Ιδιότθτεσ τθσ 
Υλθσ, Φυςικι υμπυκνωμζνθσ Υλθσ, Φυςικι και Μθχανικι Τλικϊν, Κυματικι, Ακουςτικι, 
Ηλεκτριςμόσ, Μαγνθτιςμόσ, Ηλεκτρονικι Φυςικι, Οπτικι, Οπτικοθλεκτρονικι, Μικρο- και 
Νανο-θλεκτρονικι, Ατομικι και Μοριακι Φυςικι, Πυρθνικι Φυςικι, Φυςικι Τψθλϊν 
Ενεργειϊν, Βιοφυςικι, Ραδιενζργεια Αςτροφυςικι και Διαςτθμικι Φυςικι, Εκπομπι και 
Λιψθ Ηλεκτρομαγνθτικϊν Κυμάτων, κακϊσ και Φυςικι και τεχνολογία των ςθμάτων, των 
ςυςτθμάτων και τθσ πλθροφορίασ, 

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

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

(δ) με τθ μελζτθ, αξιολόγθςθ και τυποποίθςθ θλεκτρονικϊν, μικροκυματικϊν, οπτικϊν, 
οπτικοθλεκτρικϊν, φωτονικϊν διατάξεων και διατάξεων λζιηερ, ςε ςυναφείσ εφαρμογζσ 
ςτθ βιομθχανία, τισ τθλεπικοινωνίεσ, τθ βιοϊατρικι, το περιβάλλον και το διάςτθμα, 

 

 



Δουλειά θα βρω; 

(ε) με τθ μελζτθ τθσ δομισ και των φυςικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων 
ενόσ ευρζωσ φάςματοσ υλικϊν, επιςτθμονικοφ και τεχνολογικοφ 
ενδιαφζροντοσ 
(ςτ) με τθ μελζτθ και ανάλυςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ ςτερεά, 
ρευςτά, αζρια και πλάςμα, 
(η) ωσ ςφμβουλοσ και αναλυτισ ςε μονάδεσ Ακτινοδιαγνωςτικισ, 
Ακτινοκεραπείασ και Πυρθνικισ Ιατρικισ, 
(θ) ωσ ειδικόσ επιςτιμονασ, ςφμβουλοσ θ εμπειρογνϊμων ςτθ μελζτθ 
προβλθμάτων και εφαρμογϊν Τπολογιςτικισ και Θεωρθτικισ Φυςικισ 
και Μθχανικισ, Πυρθνικισ Φυςικισ, τοιχειωδϊν ωματιδίων, 
Φυςικϊν και Μθχανικϊν Ιδιοτιτων των Τλικϊν, Ηλεκτρονικισ, Μικρο- 
και Νανοθλεκτρονικισ, Οπτικοθλεκτρονικισ και Λζιηερ, Ιονιηουςϊν και 
Μθ Ιονιηουςϊν Ακτινοβολιϊν, Μικροκυματικϊν Διατάξεων και 
Εφαρμογϊν, Ενςφρματων και Αςφρματων Σθλεπικοινωνιϊν και 
Σθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και εφαρμογϊν, Διαςτθμικισ Φυςικισ 
και Σεχνολογίασ, κακϊσ και Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ και Ωκεανϊν, 
Φυςικισ Περιβάλλοντοσ και Φυςικισ του Κλίματοσ, και Φυςικισ τθσ 
Ατμοςφαιρικισ και Τδατικισ Ρφπανςθσ. 

 


