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ΟιΟι τομείςτομείς καικαι οιοι κατευθύνσειςκατευθύνσεις στοστο
ΤμήμαΤμήμα φυσικήςφυσικής
ΤαΤα μεταπτυχιακάμεταπτυχιακά
ΓιατίΓιατί νανα σπουδάσωσπουδάσω φυσικήφυσική;;



ΜιαΜια παρατήρησηπαρατήρηση πουπου θαθα συνοδεύεισυνοδεύει
τηντην ομιλίαομιλία μουμου

ΟΟ επιστήμοναςεπιστήμονας δενδεν μελετάμελετά τητη φύσηφύση επειδήεπειδή
αυτόαυτό είναιείναι χρήσιμοχρήσιμο. . ΤηνΤην μελετάμελετά γιατίγιατί αυτόαυτό
τοντον ευχαριστείευχαριστεί. . ΚαιΚαι τοντον ευχαριστείευχαριστεί διότιδιότι ηη
φύσηφύση είναιείναι όμορφηόμορφη. . ΕάνΕάν ηη φύσηφύση δενδεν ήτανήταν
όμορφηόμορφη, , τότετότε δενδεν θαθα άξιζεάξιζε τοντον κόποκόπο νανα τητη
γνωρίσουμεγνωρίσουμε. . ΚαιΚαι αναν δενδεν άξιζεάξιζε τοντον κόποκόπο νανα
τητη γνωρίσουμεγνωρίσουμε, , τότετότε δενδεν θαθα άξιζεάξιζε νανα ζούμεζούμε..



ΜεΜε τιτι ασχολείταιασχολείται ηη φυσικήφυσική

ΦυσικήΦυσική είναιείναι ηη επιστήμηεπιστήμη πουπου ασχολείταιασχολείται μεμε
τηντην δομήδομή τηςτης ύληςύλης καικαι τιςτις αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις
τηςτης. . ΜεΜε βάσηβάση αυτάαυτά τατα δύοδύο στοιχείαστοιχεία ηη
φυσικήφυσική προσπαθείπροσπαθεί νανα συνθέσεισυνθέσει καικαι νανα
κατανοήσεικατανοήσει τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά μεγάλωνμεγάλων
υλικώνυλικών συστημάτωνσυστημάτων καικαι νανα ερμηνεύσειερμηνεύσει
ταυτόχροναταυτόχρονα τατα φυσικάφυσικά φαινόμεναφαινόμενα πουπου
παρατηρούμεπαρατηρούμε. . 



ΒασικέςΒασικές δεξιότητεςδεξιότητες τουτου
σύγχρονουσύγχρονου φυσικούφυσικού

ικανότηταικανότητα ανάλυσηςανάλυσης, , δηλαδήδηλαδή ικανότηταικανότητα
αναγωγήςαναγωγής τουςτους σεσε απλούστερααπλούστερα ((γνωστάγνωστά) ) 
προβλήματαπροβλήματα..

ικανότηταικανότητα αφαίρεσηςαφαίρεσης, , προκειμένουπροκειμένου νανα
διατυπωθούνδιατυπωθούν γενικέςγενικές αρχέςαρχές οιοι οποίεςοποίες μένουνμένουν
αναλλοίωτεςαναλλοίωτες στοστο σύνολοσύνολο ((σχεδόνσχεδόν) ) τωντων φυσικώνφυσικών
προβλημάτωνπροβλημάτων καικαι οιοι οποίεςοποίες αποτελούναποτελούν κάθεκάθε
φοράφορά τητη βάσηβάση προσέγγισηςπροσέγγισης καικαι επίλυσηςεπίλυσης αυτώναυτών



ΒασικέςΒασικές δεξιότητεςδεξιότητες τουτου
φυσικούφυσικού

συνδυαστικήσυνδυαστική ικανότηταικανότητα, , τέτοιατέτοια ώστεώστε
κατέχονταςκατέχοντας τητη γνώσηγνώση τωντων θεμελιωδώνθεμελιωδών αρχώναρχών οο φυσικόςφυσικός
νανα μπορείμπορεί τόσοτόσο νανα αναπαράγειαναπαράγει τιςτις ιδιότητεςιδιότητες πολύπλοκωνπολύπλοκων
συστημάτωνσυστημάτων πουπου πηγάζουνπηγάζουν απόαπό τιςτις αρχέςαρχές αυτέςαυτές, , όσοόσο καικαι
νανα ερευνήσειερευνήσει φαινόμεναφαινόμενα καικαι ιδιότητεςιδιότητες πουπου εμφανίζονταιεμφανίζονται
εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης πολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας, , αλλάαλλά συστήνουνσυστήνουν εξίσουεξίσου
βασικούςβασικούς νόμουςνόμους τηςτης φυσικήςφυσικής, , μιαςμιας καικαι δενδεν μπορούνμπορούν νανα
αναχθούναναχθούν σεσε άλλουςάλλους βασικότερουςβασικότερους..



ΔεξιότητεςΔεξιότητες ενόςενός σύγχρονουσύγχρονου
φυσικούφυσικού

ΙκανότηταΙκανότητα χρήσηςχρήσης προχωρημένωνπροχωρημένων μαθματικώνμαθματικών
εργαλείωνεργαλείων
ΙκανότηταΙκανότητα αναγνώρισηςαναγνώρισης τωντων βασικώνβασικών παραγόντωνπαραγόντων πουπου
καθορίζουνκαθορίζουν τατα διάφοραδιάφορα φυσικάφυσικά φαινόμεναφαινόμενα
ΙκανότηταΙκανότητα ποσοτικήςποσοτικής διατύπωσηςδιατύπωσης τωντων σχέσεωνσχέσεων μεταξύμεταξύ
αιτίουαιτίου καικαι αποτελέσματοςαποτελέσματος
ΙκανόταταΙκανότατα πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών
ΕμπειρίαΕμπειρία στηστη χρήσηχρήση τηςτης βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας
ΕμπειρίαΕμπειρία στηστη χρήσηχρήση ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπολογιστώνυπολογιστών καικαι
δικτύωνδικτύων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπολογιστώνυπολογιστών
ΓνώσηΓνώση τηςτης αγγλικήςαγγλικής γλώσσαςγλώσσας κατκατ’’ ελάχιστοελάχιστο



ΗΗ σχέσησχέση τηςτης φυσικήςφυσικής μεμε τιςτις άλλεςάλλες
επιστήμεςεπιστήμες

ΦυσικήΦυσική--ΧημείαΧημεία ------ ΦυσικοχημείαΦυσικοχημεία
ΦυσικήΦυσική--ΒιολογίαΒιολογία ------ ΒιοφυσικήΒιοφυσική
ΦυσικήΦυσική –– ΙατρικήΙατρική ------ ΦυσικήΦυσική ΙατρικήΙατρική
ΦυσικήΦυσική –– ΓεωλογίαΓεωλογία ––----
((ΣεισμολογίαΣεισμολογία//ΜετεωρολογίαΜετεωρολογία--ΦυσικήΦυσική
ατμόσφαιραςατμόσφαιρας))
ΦυσικήΦυσική ––ΠληροφορικήΠληροφορική——ΥπολογιστικήΥπολογιστική φυσικήφυσική
ΦυσικήΦυσική--ΗλεκτρολόγουςΗλεκτρολόγους ΜηχανικούςΜηχανικούς----

((τηλεπικοινωνίεςτηλεπικοινωνίες//ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά……))



ΗΗ φυσικήφυσική σήμερασήμερα

ΗΗ κατανόησηκατανόηση τουτου σύμπαντοςσύμπαντος: : ΗΗ ερευνητικήερευνητική περιοχήπεριοχή
αυτήαυτή καλύπτεικαλύπτει θέματαθέματα κοσμολογίαςκοσμολογίας, , αστροφυσικήςαστροφυσικής, , 
διαστημικήςδιαστημικής φυσικήςφυσικής..
ΗΗ κατανόησηκατανόηση τηςτης ύληςύλης καικαι ενέργειαςενέργειας: : ΟΟ τομέαςτομέας
αυτόςαυτός ασχολείταιασχολείται μεμε τητη δομήδομή τηςτης ύληςύλης ((πυρηνικήπυρηνική, , 
ατομικήατομική, , μοριακήμοριακή φυσικήφυσική), ), μεμε τηντην αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση
τωντων συστατικώνσυστατικών τηςτης ύληςύλης ((στερεάστερεά, , ρευστάρευστά, , αέριααέρια, , 
πλάσμαπλάσμα), ), ιδιότητεςιδιότητες τωντων υλικώνυλικών ((ημιαγωγοίημιαγωγοί, , 
υπεραγωγιμότηταυπεραγωγιμότητα), ), ιδιότητεςιδιότητες τηςτης ύληςύλης κάτωκάτω απόαπό
ακραίεςακραίες συνθήκεςσυνθήκες πίεσηςπίεσης καικαι θερμοκρασίαςθερμοκρασίας κλπκλπ..



ΗΗ φυσικήφυσική σήμερασήμερα

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών: : ΠραγματεύεταιΠραγματεύεται
θέματαθέματα όπωςόπως τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων τηλεπικοινωνιώντηλεπικοινωνιών, , 
τηντην ανάπτυξηςανάπτυξης νέωννέων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών διατάξεωνδιατάξεων, , τητη
βελτίωσηβελτίωση τωντων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπολογιστώνυπολογιστών κακα..
ΗΗ κατανόησηκατανόηση τηςτης βιόσφαιραςβιόσφαιρας: : ΕίναιΕίναι οο τομέαςτομέας πουπου
ασχολείταιασχολείται μεμε τοτο φλοιόφλοιό πάχουςπάχους 1515KmKm εκατέρωθενεκατέρωθεν τηςτης
επιφάνειαςεπιφάνειας τηςτης γηςγης. . ΗΗ ΦυσικήΦυσική τηςτης ατμόσφαιραςατμόσφαιρας, , ηη
μόλυνσημόλυνση τηςτης ατμόσφαιραςατμόσφαιρας, , ηη διάδοσηδιάδοση ακτινοβολίαςακτινοβολίας, , 
αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση τηςτης ενέργειαςενέργειας μεμε τοτο φυτικόφυτικό καικαι ζωικόζωικό
βασίλειοβασίλειο, , υπόγειεςυπόγειες ροέςροές καικαι θαλάσσιαθαλάσσια ρεύματαρεύματα είναιείναι
μερικάμερικά απόαπό τατα θέματαθέματα πουπου πραγματεύεταιπραγματεύεται..



ΗΗ φυσικήφυσική σήμερασήμερα

ΗΗ κατανόησηκατανόηση τηςτης ζωήςζωής:: ΚαλύπτειΚαλύπτει θέματαθέματα πουπου
σχετίζονταισχετίζονται μεμε τηντην ροήροή ενέργειαςενέργειας καικαι ύληςύλης σεσε
συστήματασυστήματα ζωντανώνζωντανών οργανισμώνοργανισμών, , θέματαθέματα
βιοτεχνολογίαςβιοτεχνολογίας καικαι βιοϊατρικήβιοϊατρική καθώςκαθώς καικαι τηντην έρευναέρευνα
στηστη γενετικήγενετική..
ΗΗ κατανόησηκατανόηση τουτου ανθρωπίνουανθρωπίνου σώματοςσώματος: : ΤοΤο
ανθρώπινοανθρώπινο σώμασώμα είναιείναι έναένα πολύπλοκοπολύπλοκο σύστημασύστημα. . ΗΗ
ερευνητικήερευνητική περιοχήπεριοχή αυτήαυτή καλύπτεικαλύπτει θέματαθέματα πουπου
σχετίζονταισχετίζονται μεμε τηντην ιατρικήιατρική τεχνολογίατεχνολογία καικαι συνδέεταισυνδέεται
άμεσαάμεσα μεμε πολλέςπολλές λειτουργίεςλειτουργίες τουτου ανθρωπίνουανθρωπίνου
σώματοςσώματος ((τεχνητήτεχνητή καρδιάκαρδιά κλπκλπ).).



ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα σπουδώνσπουδών τουτου ΤμήματοςΤμήματος ΦυσικήςΦυσικής
τουτου ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..

ΠρώτοςΠρώτος κύκλοςκύκλος ((ΕισαγωγικόςΕισαγωγικός κύκλοςκύκλος))
ΔεύτεροςΔεύτερος κύκλοςκύκλος ((ΠροχωρημένηςΠροχωρημένης
ΦυσικήςΦυσικής) ) 
ΤΤρίτοςρίτος κύκλοςκύκλος (4(4οο έτοςέτος): ): ΓεύσηΓεύση απόαπό
έρευναέρευνα καικαι ΠτυχιακήΠτυχιακή
ΓενικέςΓενικές επιλογέςεπιλογές: : ΓέφυρεςΓέφυρες μεμε άλλαάλλα
τμήματατμήματα



ΟιΟι κατευθύνσειςκατευθύνσεις

1.1. ΑστρονομίαΑστρονομία
2.2. ΠυρηνικήΠυρηνική ΦυσικήΦυσική--ΦυσικήΦυσική ΣτοιχειωδώνΣτοιχειωδών ΣωματιδίωνΣωματιδίων
3.3. ΘεωρητικήΘεωρητική φυσικήφυσική
4.4. ΦυσικήΦυσική ΣτερεάςΣτερεάς κατάστασηςκατάστασης
5.5. ΦυσικήΦυσική ΥλικώνΥλικών ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας
6.6. ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική καικαι τηλεπικοινωνίεςτηλεπικοινωνίες
7.7. ΦυσικήΦυσική ΑτμόσφαιραςΑτμόσφαιρας καικαι ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
8.8. ΕφαρμοσμένηΕφαρμοσμένη φυσικήφυσική
9.9. ΥπολογιστικήΥπολογιστική φυσικήφυσική



ΟιΟι τομείςτομείς τουτου ΤμήματοςΤμήματος ΦυσικήςΦυσικής

1.1. ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής, , ΑστρονομίαςΑστρονομίας καικαι ΜηχανικήςΜηχανικής
2.2. ΠυρηνικήςΠυρηνικής φυσικήςφυσικής καικαι φυσικήςφυσικής

ΣτοιχειωδώνΣτοιχειωδών ΣωματιδίωνΣωματιδίων
3.3. ΦυσικήςΦυσικής ΣτερεάςΣτερεάς ΚατάστασηςΚατάστασης
4.4. ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής καικαι ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών

ΥπολογιστώνΥπολογιστών
5.5. ΕφαρμογώνΕφαρμογών φυσικήςφυσικής καικαι ΦυσικήςΦυσικής

ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος



ΤομέαςΤομέας ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής--ΑστρονομίαςΑστρονομίας
καικαι ΜηχανικήςΜηχανικής

ΑστροφυσικήΑστροφυσική--ΚοσμολογίαΚοσμολογία
ΠαρατηρησιακήΠαρατηρησιακή ΑστρονομίαΑστρονομία
ΓενικήΓενική ΘεωρίαΘεωρία ΣχετικότηταςΣχετικότητας
ΜηΜη--ΓραμμικήΓραμμική δυναμικήδυναμική καικαι ΧάοςΧάος







ΑστροφυσικήΑστροφυσική καικαι φυσικήφυσική τουτου ΔιαστήματοςΔιαστήματος



ΤομέαςΤομέας ΠυρηνικήςΠυρηνικής φυσικήςφυσικής καικαι φυσικήςφυσικής
στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων

ΦυσικήΦυσική ακτινοβολιώνακτινοβολιών καικαι ισοτόπωνισοτόπων
ΦυσικήΦυσική ποζιτρονίουποζιτρονίου
ΠυρηνικέςΠυρηνικές αντιδράσειςαντιδράσεις μεμε ανιχνευτέςανιχνευτές ιχνώνιχνών
ΦυσικήΦυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων σεσε υψηλέςυψηλές ενέργειεςενέργειες
ΘεωρητικήΘεωρητική φυσικήφυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων
ΘεωρητικήΘεωρητική φυσικήφυσική χαμηλώνχαμηλών καικαι ενδιάμεσωνενδιάμεσων
ενεργειώνενεργειών
ΜαθηματικήΜαθηματική φυσικήφυσική
ΦυσικήΦυσική στηνστην ΙατρικήΙατρική



ΦυσικήΦυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων σεσε υψηλέςυψηλές ενέργειεςενέργειες



ΦυσικήΦυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων σεσε υψηλέςυψηλές ενέργειεςενέργειες



ΦυσικήΦυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων σεσε υψηλέςυψηλές ενέργειεςενέργειες



ΦυσικήΦυσική στοιχειωδώνστοιχειωδών σωματιδίωνσωματιδίων σεσε υψηλέςυψηλές ενέργειεςενέργειες



ΤομέαςΤομέας ΣτερεάςΣτερεάς κατάστασηςκατάστασης

ΟπτικήΟπτική, , οπτικέςοπτικές ιδιότητεςιδιότητες στερεώνστερεών, , 
φασματοσκοπίαφασματοσκοπία στερεώνστερεών
ΗλεκτρονικέςΗλεκτρονικές ιδιότητεςιδιότητες ημιαγωγώνημιαγωγών καικαι
ημιαγωγικέςημιαγωγικές διατάξειςδιατάξεις
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική μικροσκοπίαμικροσκοπία καικαι δομικέςδομικές
ιδιότητεςιδιότητες στερεώνστερεών
∆ιδακτική∆ιδακτική φυσικήςφυσικής



ΤομέαςΤομέας ΣτερεάςΣτερεάς κατάστασηςκατάστασης
ΗΗ επιστημονικήεπιστημονική έρευναέρευνα
μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει καικαι σεσε
διατάξειςδιατάξεις ευρείαςευρείας κλίμακαςκλίμακας
((large scale facilitieslarge scale facilities). ). ΣεΣε
αυτέςαυτές τιςτις διατάξειςδιατάξεις
παράγονταιπαράγονται δέσμεςδέσμες ακτίνωνακτίνων ήή
σωματιδίωνσωματιδίων ((ππ..χχ. . ακτίνεςακτίνες ΧΧ, , 
νετρόνιανετρόνια) ) πουπου
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια τητη
μελέτημελέτη τηςτης δομήςδομής τωντων υλικώνυλικών. . 
ΗΗ πρόσβασηπρόσβαση σεσε τέτοιεςτέτοιες
διατάξειςδιατάξεις γίνεταιγίνεται ολοέναολοένα καικαι
πιοπιο εύκοληεύκολη μεμε τητη
χρηματοδότησηχρηματοδότηση απόαπό τηντην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση..





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΠΤΩΝΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝΥΜΕΝΙΩΝ –– NNΑΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΑΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
& & ΝΑΝΟΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣΝΑΝΟΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

χωρίςχωρίς AR AR επικάλυψηεπικάλυψη μεμε AR AR επικάλυψηεπικάλυψη

I.I. ΟΠΤΙΚΕΣΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ––
ΟΠΤΙΚΑΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ & & ΟΦΘΑΛΜΙΚΑΟΦΘΑΛΜΙΚΑ

II.II. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
& & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕπικαλύψειςΕπικαλύψεις προηγμένωνπροηγμένων υλικώνυλικών σεσε μηχανολογικάμηχανολογικά
ΕξαρτήματαΕξαρτήματα ((φρεζοτρύπαναφρεζοτρύπανα, , έμβολαέμβολα,,έδραναέδρανα κλπκλπ))

ΙΙΙΙΙΙ.. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΥΛΙΚΩΝ & & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ SPUTTERINGSPUTTERING ΥΨΗΛΟΥΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥΚΕΝΟΥ



ΤομέαςΤομέας ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής καικαι ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών
υπολογιστώνυπολογιστών

ΑναλογικάΑναλογικά καικαι ΨηφιακάΨηφιακά ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά ΚυκλώματαΚυκλώματα
ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός ΟλοκληρωμένωνΟλοκληρωμένων ΚυκλωμάτωνΚυκλωμάτων
ΜικροεπεξεργαστέςΜικροεπεξεργαστές καικαι ΑυτοματοποιημέναΑυτοματοποιημένα
ΣυστήματαΣυστήματα
ΣυστήματαΣυστήματα ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών
ΣχεδίασηΣχεδίαση ΚεραιώνΚεραιών κκ. . ΜικροκυματικώνΜικροκυματικών ∆ιατάξεων∆ιατάξεων
∆ίκτυα∆ίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνιών καικαι ΥπολογιστώνΥπολογιστών



ΤομέαςΤομέας εφαρμογώνεφαρμογών καικαι φυσικήφυσική
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΜαγνητικέςΜαγνητικές ιδιότητεςιδιότητες τηςτης ύληςύλης
∆ιάδοση∆ιάδοση ηλεκτρομαγνητικώνηλεκτρομαγνητικών κυμάτωνκυμάτων--κεραίεςκεραίες ––
μικροκύματαμικροκύματα
ΚρυσταλοδομήΚρυσταλοδομή
ΦυσικήΦυσική τωντων κρυστάλλωνκρυστάλλων καικαι δομικώνδομικών ατελειώνατελειών
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τεχνολογίαςτεχνολογίας υλικώνυλικών
ΑκουστικήΑκουστική καικαι εφαρμογέςεφαρμογές
ΦυσικήΦυσική ατμόσφαιραςατμόσφαιρας καικαι περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΜορφέςΜορφές ενέργειαςενέργειας καικαι εφαρμοσμένηεφαρμοσμένη θερμοδυναμικήθερμοδυναμική



ΦυσικήΦυσική ατμόσφαιραςατμόσφαιρας καικαι περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΠειραματικέςΠειραματικές μετρήσειςμετρήσεις τουτου
φάσματοςφάσματος τηςτης υπεριώδουςυπεριώδους ηλιακήςηλιακής
ακτινοβολίαςακτινοβολίας απόαπό 20 20 διαφορετικάδιαφορετικά
φασματοφωτόμετραφασματοφωτόμετρα απόαπό 17 17 
διαφορετικέςδιαφορετικές χώρεςχώρες ((ΗΠΑΗΠΑ, , ΝΝ. . 
ΖηλανδίαΖηλανδία, , ΕυρώπηΕυρώπη). ). 
ΠραγματοποιήθηκανΠραγματοποιήθηκαν σταστα πλαίσιαπλαίσια
ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΕρευνητικούΕρευνητικού
προγράμματοςπρογράμματος μεμε στόχοστόχο τηντην
αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης ακρίβειαςακρίβειας τωντων
μετρήσεωνμετρήσεων τωντων οργάνωνοργάνων καικαι τηντην
ανίχνευσηανίχνευση τωντων αιτίωναιτίων πουπου
προκαλούνπροκαλούν τιςτις όποιεςόποιες αποκλίσειςαποκλίσεις
στιςστις μετρήσειςμετρήσεις τουςτους..



ΕιδικότητεςΕιδικότητες μετάμετά τοτο πτυχίοπτυχίο

ΜικροηλεκτρονικήΜικροηλεκτρονική

ΟπτοηλεκτρονικήΟπτοηλεκτρονική

ΛέιζερΛέιζερ

ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες

ΙατρικήΙατρική τεχνολογίατεχνολογία

ΕπιστήμηΕπιστήμη τωντων υλικώνυλικών

ΥπολογιστικήΥπολογιστική επιστήμηεπιστήμη

ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές μελέτεςμελέτες



ΣπουδέςΣπουδές μετάμετά τοτο πτυχίοπτυχίο: : ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό
ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΦυσικήςΦυσικής ((ΡαδιοηλεκτρολογίαςΡαδιοηλεκτρολογίας))

ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό ∆ίπλωμα∆ίπλωμα
ΕιδίκευσηςΕιδίκευσης,,
∆ιετούς∆ιετούς ∆ιάρκειας∆ιάρκειας, , 
ΣτιςΣτις ειδικότητεςειδικότητες::

ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΤεχνολογίαΤεχνολογία
ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΤεχνολογίαΤεχνολογία
ΚυκλωμάτωνΚυκλωμάτων



ΣπουδέςΣπουδές μετάμετά τοτο πτυχίοπτυχίο στοστο ΤμήμαΤμήμα
φυσικήςφυσικής

ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό δίπλωμαδίπλωμα ειδίκευσηςειδίκευσης στηνστην
φυσικήφυσική τωντων υλικώνυλικών
ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό δίπλωμαδίπλωμα ειδίκευσηςειδίκευσης στηνστην
φυσικήφυσική τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό δίπλωμαδίπλωμα ειδίκευσηςειδίκευσης στηνστην
ΥπολογιστικήΥπολογιστική φυσικήφυσική
∆ιατμηματικό∆ιατμηματικό δίπλωμαδίπλωμα ειδίκευσηςειδίκευσης στηνστην
ΝανοτεχνολογίαΝανοτεχνολογία
∆ιδακτορικό∆ιδακτορικό δίπλωμαδίπλωμα απονέμεταιαπονέμεται απόαπό όλουςόλους
τουςτους τομείςτομείς



ΣπουδέςΣπουδές μετάμετά τοτο πτυχίοπτυχίο σεσε άλλαάλλα τμήματατμήματα
καικαι στοστο εξωτερικόεξωτερικό

ΠερισσότεραΠερισσότερα απόαπό πενήνταπενήντα αναγνωρισμένααναγνωρισμένα
μεταπτυχιακάμεταπτυχιακά τμήματατμήματα στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα δέχονταιδέχονται σήμερασήμερα
φυσικούςφυσικούς σταστα προγράμματαπρογράμματα τουςτους
ΜιαΜια πλειάδαπλειάδα τμήματατμήματα σεσε όλεςόλες τιςτις ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές χώρεςχώρες
καικαι στηνστην ΑμερικήΑμερική έχουνέχουν κάνεικάνει δεκτούςδεκτούς, , μεμε υποτροφίαυποτροφία, , 
απόφοιτουςαπόφοιτους τουτου ΤμήματοςΤμήματος μαςμας γιαγια μεταπτυχιακέςμεταπτυχιακές
σπουδέςσπουδές



ΠτυχίοΠτυχίο γιαγια έναένα ΕυρωπαίοΕυρωπαίο πολίτηπολίτη τουτου 20082008……..

ΑΝΑΝ ολοκληρώσετεολοκληρώσετε τιςτις σπουδέςσπουδές σαςσας σεσε 4 1/2 4 1/2 χρόνιαχρόνια
((γιαγια νανα σαςσας έχειέχει μείνειμείνει χρόνοςχρόνος γιαγια παραπέραπαραπέρα
σπουδέςσπουδές) ) μεμε βαθμόβαθμό μεγαλύτερομεγαλύτερο απόαπό επτάεπτά!!
ΑΝΑΝ γνωρίζετεγνωρίζετε άπταισταάπταιστα αγγλικάαγγλικά!!
ΑΝΑΝ είστεείστε καλόςκαλός χρήστηςχρήστης τωντων σύγχρονωνσύγχρονων
υπολογιστικώνυπολογιστικών συστημάτωνσυστημάτων!!
ΑνΑν αξιοποιήσετεαξιοποιήσετε τατα ευρωπαϊκάευρωπαϊκά προγράμματαπρογράμματα
κινητικότηταςκινητικότητας τωντων φοιτητώνφοιτητών ((SOCRATES) SOCRATES) καικαι
κάνετεκάνετε έναένα μέροςμέρος τωντων σπουδώνσπουδών σαςσας στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη!!
ΤότεΤότε στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη θαθα είστεείστε
περιζήτητοςπεριζήτητος



ΠουΠου δουλεύουνδουλεύουν οιοι απόφοιτοιαπόφοιτοι τουτου
τμήματοςτμήματος φυσικήςφυσικής;;

10% 10% θαθα ασχοληθείασχοληθεί μεμε τηντην έρευναέρευνα καικαι τητη διδασκαλίαδιδασκαλία
σταστα ΑΕΙΑΕΙ--ΤΕΙΤΕΙ-- ΙνστιτούταΙνστιτούτα
20% 20% θαθα χρησιμοποιήσειχρησιμοποιήσει τητη φυσικήφυσική σανσαν πέρασμαπέρασμα γιαγια
νανα συνεχίσεισυνεχίσει σεσε ειδικότεραειδικότερα μεταπτυχιακάμεταπτυχιακά
((εφαρμοσμένηεφαρμοσμένη φυσικήφυσική, , πολυτεχνικέςπολυτεχνικές σχολέςσχολές, , κλπκλπ))
40% 40% εκπαίδευσηεκπαίδευση ((δημόσιαδημόσια--ιδιωτικήιδιωτική))
20% 20% θαθα αλλάξειαλλάξει επάγγελμαεπάγγελμα μετάμετά τοτο πτυχίοπτυχίο
10% 10% θαθα ξεκινήσειξεκινήσει δικήδική τουτου δουλειάδουλειά
((επιχειρηματικότηταταεπιχειρηματικότητατα))



ΓιατίΓιατί νανα σπουδάσωσπουδάσω φυσικήφυσική;;
ΓιατίΓιατί μουμου αρέσειαρέσει πολύπολύ, , καικαι θέλωθέλω στηστη ζωήζωή μουμου νανα
ασχοληθώασχοληθώ μεμε πράγματαπράγματα πουπου μουμου αρέσουναρέσουν
ΓιατίΓιατί υπάρχειυπάρχει διαφοράδιαφορά μεταξύμεταξύ τουτου νανα ξέρειςξέρεις τοτο όνομαόνομα
ενόςενός φαινομένουφαινομένου μεμε τοτο νανα ξέρειςξέρεις τιτι είναιείναι πίσωπίσω απόαπό τοτο
φαινόμενοφαινόμενο
ΓιατίΓιατί ηη φυσικήφυσική αποτελείαποτελεί μιαμια στέρεαστέρεα βάσηβάση καικαι μπορώμπορώ
στηστη συνέχειασυνέχεια νανα ακολουθήσωακολουθήσω έναένα απόαπό τατα πολλάπολλά
μεταπτυχιακάμεταπτυχιακά τμήματατμήματα ειδίκευσηςειδίκευσης στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα ήή στοστο
εξωτερικόεξωτερικό..
ΓιατίΓιατί στηνστην επιλογήεπιλογή επαγγέλματοςεπαγγέλματος καικαι συντρόφουσυντρόφου
ακούστεακούστε τιςτις γνώμεςγνώμες όλωνόλων αλλάαλλά κάντεκάντε μόνοιμόνοι σαςσας τηντην
επιλογήεπιλογή……....
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