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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 
 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

Η) Σν Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή: 

1. Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο: 

ηελ Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ 

ηε Θεσξεηηθή, Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή  

ηε Φπζηθή ησλ Τιηθψλ  

ηε Φσηνληθή – Lasers 

ηελ Ζιεθηξνληθή & Δπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία) 

2. Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο 

 Πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο πεηξακαηηθήο θαη ζεσξεηηθήο κειέηεο θαη 

έξεπλαο ζηε Θεσξεηηθή, Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή, ζηε Φπζηθή ησλ 

Τιηθψλ, ζηελ Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ, Ζιεθηξνληθή & Δπηθνηλσλίεο 

(Ραδηνειεθηξνινγία), θαη ζηε Φσηνληθή θαη Laser. Ο εηήζηνο αξηζκφο εηζαθηέσλ 

νξίδεηαη ζε (10) δέθα γηα ηελ Ζιεθηξνληθή & Δπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία) θαη 

(20) είθνζη ζπλνιηθά γηα ηηο εηδηθεχζεηο: Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ, Θεσξεηηθή - 

Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή, Φπζηθή ησλ Τιηθψλ θαη Φσηνληθή – Lasers 

 ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηκεκάησλ: 

 Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ εκεδαπψλ ΑΔΗ ή αληηζηνίρσλ 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ησλ νπνίσλ ην πηπρίν έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.  

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή, 

γίλνληαη δεθηνί θαη ππνςήθηνη άιισλ ζρνιψλ, εθ φζνλ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα θνίηεζεο θαη απνδερζνχλ ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ππφβαζξνπ γλψζεσλ. 

 Γίλνληαη επίζεο δεθηέο πξνο εμέηαζε αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο θαηφρσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ ησλ ΑΣΔΗ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 

2916/01 άξζξν 5 παξ. 12 θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην 

Σκήκα θαζψο θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν/ε ππνςήθηνο(α) θαη ζα ηνπ/ηεο ρξεψλεη ηα αλαγθαία 

πξνπηπρηαθά καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην ΠΜ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ νξίδεηαη σο 

εμήο: Γηα κελ ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο είλαη 3 θαη φρη κεγαιχηεξε απφ 

6 αθαδεκατθά εμάκελα, γηα δε ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα είλαη 6 θαη φρη κεγαιχηεξε 

απφ 12 αθαδεκατθά εμάκελα. Δίλαη δπλαηφλ ζε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο κε Δηδηθή χλζεζε (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο, λα κελ 

πξνζκεηξάηαη ηκήκα ηνπ ρξφλνπ. 
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 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη κηαο νξηζκέλεο εκεξνκελίαο 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

- Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. 

- χληνκν Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

- Αληίγξαθν πηπρίνπ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο. 

- Δπίζεκν ηίηιν γλψζεο κηαο μέλεο γιψζζαο (εθφζνλ ππάξρεη). 

- Γπν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (Γελ απαηηνχληαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο) 

 Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε νπζηαζηηθή ζπλέληεπμε ζε 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε, ζηελ νπνία ζα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ εμεηδίθεπζε πνπ πξνηηκνχλ. 

 Μπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη φζνη θαζίζηαληαη πηπρηνχρνη κε ηηο 

εμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. Όζνη απφ απηνχο επηιεγνχλ, 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν πηπρίνπ (ή πηζηνπνηεηηθφ) κέρξη ηελ εκεξνκελία 

επηινγήο απφ ηελ ΓΔ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

επηιαρφληεο. 

 Γηα ηελ επηινγή ζα ιεθζνχλ ππφςε ε δηάξθεηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο επηδεηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, ε 

χπαξμε επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ή άιινπ ζπγγξαθηθνχ επηζηεκνληθνχ έξγνπ, 

ηπρφλ ππνηξνθίεο, θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο 

θιπ. Ζ γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζα απνδεηθλχεηαη είηε κε ηελ θαηνρή επίζεκνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ή κε εμέηαζε απφ ζρεηηθή επηηξνπή. 

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, Αλαπι. Καζεγεηή θ. Αι. Βξαδή (2610 

996309/997481), ζηνλ Καζεγεηή θ. Π. Γηαλλνχιε (2610 997449) θαη ζηελ 

Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο θ. Γ. Γηαλλαθνπνχινπ (ηει. 2610 996077). 

  Γλσξίδεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, φηη κε ηε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

επηδεηείηαη λα δηαπηζησζνχλ ηα αθφινπζα: 

α. Σα θίλεηξα θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. 

β. Ζ ζηάζκε γλψζεσλ θαη ζπλεπψο ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

καζεκάησλ ζε πςειφηεξε ζηάζκε εθείλεο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Έηζη γηα ηηο 

θαηεπζχλζεηο πιελ ηεο Ζιεθηξνληθήο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα 

απαληήζνπλ ζε απιέο αιιά βαζηθέο εξσηήζεηο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ 

Μαζεκαηηθά, Μεραληθή, Κβαληνκεραληθή θαη Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο. Γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ  

Καζεγεηή θ. Γ. Γθίθα (2610 997460). 

 Γηα ηελ θαηεχζπλζε εηδίθεπζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

είλαη ελήκεξνη ηεο χιεο ηεο Ζιεθηξνληθήο πνπ δηδάζθεηαη ζην Σκήκα Φπζηθήο, θαη 

γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Καζεγεηή Β. 

Αλαζηαζφπνπιν (2610 996147). 

 

ΗΗ) To Σμήμα ζςμμεηέσει ακόμη ζηα δηαηκεκαηηθά κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα:  

«Ζιεθηξνληθή θαη Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξίαο»,  
«Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Πνιπκεξώλ»,  

«Ηαηξηθή Φπζηθή»,  
«Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο», 

«Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο» θαη  



 3 

«πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο εκάησλ θαη Δηθόλσλ: Θεσξία, Τινπνίεζε, 

Δθαξκνγέο (ΔΔ)».  
ηα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα, ην Σκήκα έρεη ηελ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε. 

 

 Γηα ηελ «Ζλεκηπονική και Δπεξεπγαζία Πληποθοπίαρ» πιεξνθνξίεο ζα 

παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο 

(2610 996073, 2610 996077 ), ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο θ. ππξίδσλα 

Φσηφπνπιν (2610 996058), θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.hep.upatras.gr.  

 

Γηα ηελ «Δπιζηήμη και Σεσνολογία Πολςμεπών» πιεξνθνξίεο ζα 

παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, 

(2610 996073, 2610 996077), απφ ηνλ Καζεγεηή θ. Η. Μηθξνγηαλλίδε, Σκήκα 

Υεκείαο, (2610 997115), ηνλ Καζεγεηή θ. Γ. Παπαληθνιάνπ, Σκήκα Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, (2610 997238) θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.physics.upatras.gr/pms-polymer 

Γηα ηελ «Ηαηπική Φςζική» πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ( 2610 997781, 2610 997758 ) θαη απφ ηνλ Καζεγεηή θ. 

Νηθεθνξίδε ( 2610 996117 ) θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.med.upatras.gr 

 

Γηα ηηο «Πεπιβαλλονηικέρ Δπιζηήμερ» πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηελ θα 

Παξαζθεπή Αζπηψηε, Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο, ( 2610 997538 θαη 2610 

997493 ) θαζψο θαη απφ ηνλ Καζεγεηή θ. Γηαλλνχιε Παλαγηψηε ( 2610 997449 ). 

 

Γηα ηελ «Πληποθοπική Δπιζηημών Ευήρ» πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.pez.upatras.gr 

 

Γηα ηελ «ςζηήμαηα Δπεξεπγαζίαρ ημάηυν και Δικόνυν: Θευπία, 

Τλοποίηζη, Δθαπμογέρ (ΔΔ)» πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://www.upatras.gr/dsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hep.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/pms-polymer
http://www.med.upatras.gr/
http://www.pez.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/dsp
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 
 

Άξζξν 1. 
Σν ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο νδεγεί ζηελ απνλνκή  

1. Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο: 

ηελ Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ 

ηελ Θεσξεηηθή, Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή  

ηελ Φπζηθή ησλ Τιηθψλ  

ηελ Φσηνληθή – Lasers 

ηελ Ζιεθηξνληθή & Δπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία) 

Ο αξηζκφο ησλ εηζαγφκελσλ θαη’ έηνο θνηηεηψλ ζην ΠΜ ζηελ θαηεχζπλζε 

«Ζιεθηξνληθή & Δπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία)» είλαη κέρξη 10. Δπίζεο, κέρξη 

20 είλαη θαη ν ζπλνιηθφο  αξηζκφο ησλ εηζαγφκελσλ ζηηο εηδηθεχζεηο: Δλέξγεηα & 

Πεξηβάιινλ, Θεσξεηηθή - Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή, Φπζηθή ησλ 

Τιηθψλ θαη Φσηνληθή – Lasers 

 

2. Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο 

Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δελ είλαη θαζνξηζκέλνο θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ζέηεη ν εζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο ηνπ Π.Π. φηη θάζε κέινο ΓΔΠ δελ κπνξεί λα επηβιέπεη  πεξηζζφηεξνπο 

απφ πέληε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.  

 

Άξζξν 2.  Κπιηήπια Δπιλογήρ Τποτηθίυν 

ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη: 

 Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ εκεδαπψλ ΑΔΗ ή αληηζηνίρσλ 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ησλ νπνίσλ ην πηπρίν έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.  

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή, 

γίλνληαη δεθηνί θαη ππνςήθηνη άιισλ ζρνιψλ εθ φζνλ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα θνίηεζεο θαη απνδερζνχλ ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ππφβαζξνπ γλψζεσλ. 

 Γίλνληαη επίζεο δεθηέο πξνο εμέηαζε αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο θαηφρσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ ησλ ΑΣΔΗ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 

2916/01 άξζξν 5 παξ. 12 θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην 

Σκήκα θαζψο θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

 ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ην ΠΜΔ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα : 

α. Ο βαζκφο πηπρίνπ 

β. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ απφθηεζε  ηνπ πηπρίνπ 

γ. Ζ εθπφλεζε  δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο επηδεηνχκελεο 

εμεηδίθεπζεο απφ ηνλ ππνςήθην. 

δ. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζπλέδξηα εάλ ππάξρνπλ. 

ε. Καιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο,  

απνδεηθλπφκελε απφ ηελ θαηνρή ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή κεηά απφ 

ζρεηηθέο εμεηάζεηο. 

δ. Γχν ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 
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ε. Δπηηπρήο παξνπζία ζε ζπλέληεπμε ζηελ νπνία δηεξεπλψληαη ηα θίλεηξα, ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη νη γλψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο εμεηδίθεπζεο  

πνπ επηδηψθεη. 

 

Γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ζην ΠΜΔ νξίδνληαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (.Β.) θαηά 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν : 

α. Ο .Β. ηνπ πηπρίνπ είλαη 7 πνπ κεηψλεηαη θαηά 0.05 κνλάδεο γηα θάζε εμάκελν 

θαζπζηέξεζεο ιήςεο ηνπ πηπρίνπ πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν 

θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο. 

β. Ύπαξμε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο επηδεηνχκελεο εμεηδίθεπζεο 

πξνζαπμάλεη ηνλ .Β. ηνπ πηπρίνπ θαηά 10%. 

γ. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζπλέδξηα ζηελ πεξηνρή 

εμεηδίθεπζεο πξνζαπμάλνπλ ηνλ .Β. ηνπ πηπρίνπ θαηά 10 % ε θαζεκηά. 

δ. Ο .Β. ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη 3. 

Με βάζε ηελ βαζκνινγία απηή νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά 

επηηπρίαο  θαη επηιέγνληαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1. 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ. 

Δίλαη ηα αθφινπζα: 

α. Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εμεηδίθεπζεο εκεδαπνχ ΑΔΗ ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο ππφ εθπφλεζε δηαηξηβήο ηνπ ππνςεθίνπ, ή 

αιινδαπνχ ΑΔΗ ηνπ νπνίνπ ε ηζνδπλακία είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ. 

β. Γπλαηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο λα ππνζηεξίμεη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ επηζπκεί ν ππνςήθηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δελ έρεη παξαθνινπζήζεη ΠΜΔ 

αιιά έρεη άιια πξνζφληα π.ρ. έρεη εξγαζζεί εξεπλεηηθά θαη έρεη επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο, ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη εηδηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ 

ηνπ νξίδεη ε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. ηα καζήκαηα απηά πξέπεη  λα εμεηαζζεί 

επηηπρψο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή δελ ρνξεγείηαη δίπισκα εμεηδίθεπζεο ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα. Με 

φκνηα απφθαζε ηεο ΓΔ  θάηνρνο δηπιψκαηνο εμεηδίθεπζεο άιινπ Σκήκαηνο ή 

άιινπ ΑΔΗ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζζεί ζε καζήκαηα 

ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα Μ. πνπ παξαθνινχζεζε θαη ηα νπνία 

θξίλνληαη φηη απνηεινχλ απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο 

ηνπ δηαηξηβήο. 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ηειεηψλνπλ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ρσξίο λα έρνπλ νξθηζζεί, αξθεί λα έρεη θαηαηεζεί ν ηειεπηαίνο ηνπο βαζκφο 

ζηε Γξακκαηεία. Αληίζεηα νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ άιισλ ηκεκάησλ 

ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε κέζα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εθάζηνηε πξνθήξπμε. 

 

Άπθπο 3.  Γιάπκεια ζποςδών 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην ΠΜΔ είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 δηδαθηηθά εμάκελα θαη δελ 

δχλαηαη λα ππεξβεί ηα 6 δηδαθηηθά εμάκελα. Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 δηδαθηηθά εμάκελα θαη δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα 12. 
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Άπθπο 4.  Ππόγπαμμα Μαθημάηυν - Παπακολούθηζη -Δξεηάζειρ 

Αλαιφγσο κε ηελ θαηεχζπλζε εμεηδίθεπζεο ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζήζεη ζεηξά καζεκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ, γηα θάζε 

εμεηδίθεπζε. Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο  ηνπ ΠΜ ηνπ 

Σκήκαηνο ε ΓΔ δχλαηαη λα ππνρξεψλεη λένπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜ (Δμεηδίθεπζεο 

θαη Γηδαθηνξηθνχ), νη νπνίνη  δελ είλαη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Π.Π. 

(ή Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ  θαη Μεραληθψλ 

Ζ/Τ γηα εμεηδίθεπζε ζηελ Ζιεθηξνληθή) λα παξαθνινπζνχλ νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ 

Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ψζηε λα απνθηήζνπλ βαζηθέο 

γλψζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη θάζε είδνπο αζθήζεσλ θξνληηζηεξηαθψλ 

ή/θαη εξγαζηεξηαθψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα θάζε καζήκαηνο, 

αλαηίζεληαη ζην θνηηεηή εξγαζίεο κηθξήο δηάξθεηαο, πνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

καζήκαηνο, κπνξεί λα είλαη επίιπζε αζθήζεσλ ή άιια πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ 

βηβιηνγξαθηθή ή/θαη εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε.  

Ο θάζε θνηηεηήο ηνπ ΠΜ ζην ηέινο ηνπ Α΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπ επηιέγεη κηα 

Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ΔΔΔ), ηελ νπνία πξέπεη λα εθπνλήζεη θαηά ην δεχηεξν 

θαη ηξίην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Γηα ηελ ΔΔΔ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή 

νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, 

εθ ησλ νπνίσλ έλαο νξίδεηαη σο ν επηβιέπσλ ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ ηξηκειήο 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ επηζηήκνλεο νη νπνίνη, 

ζχκθσλα κε ην λφκν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθνπλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜ Δμεηδίθεπζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΔΔΔ ν 

θνηηεηήο ηελ ζπγγξάθεη ππφ κνξθή δηαηξηβήο ηελ ππνβάιιεη ζε πέληε αληίηππα θαη 

ηελ παξνπζηάδεη δεκφζηα ελψπηνλ ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο απνηεινχκελεο 

απφ κέιε ΓΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην αληίζηνηρν ΠΜ. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή κπνξεί 

λα είλαη ε ίδηα κε ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΔΔΔ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηή απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην αληίζηνηρν 

ΠΜ. Γηα ηελ ΔΔΔ θαζνξίδεηαη αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ φπσο θαη γηα θάζε 

κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα καζεκάησλ 

εμεηδίθεπζεο. 

Οη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ γίλνληαη ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ γηα 

ηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Γελ γίλνληαη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο. Φνηηεηήο πνπ 

απνηπγράλεη ζε θάπνην κάζεκα ππνρξενχηαη λα ην επαλαιάβεη ζην εμάκελν πνπ απηφ 

δηδάζθεηαη θαη λα εμεηαζζεί ζ΄απηφ. Οη αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ καζεκάησλ γηα θάζε θνηηεηή, πξνζηίζεληαη, αλεμαξηήησο 

αξηζκνχ, ζηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ επφκελσλ αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ εμακήλσλ 

πνπ ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο κέρξη ην πέξαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηνπ. 

 

Άπθπο 5. Βαθμολογία - Βαθμόρ Γιπλώμαηορ Δξειδίκεςζηρ 

Ζ βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηελ θιίκαθα 0-10, απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ 

δηδαζθαιίαο θαζψο θαη απφ θάζε είδνπο επίδνζε ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο (επίιπζε αζθήζεσλ, εθπφλεζε εξγαζηψλ θιπ.) θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.  Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ  θαηαηίζεηαη κέζα ζε 10 

εκέξεο απφ ην πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, ή δε βαζκνινγία ηεο δηπισκαηηθήο 

νπνηεδήπνηε γίλεη ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ κέζα φκσο ζηα πιαίζηα ησλ ρξνληθψλ 

πεξηζσξίσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. δειαδή ησλ ηξηψλ εηψλ. 
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Ο βαζκφο δηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

βαζκνχ πηπρίνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

Άπθπο 6. Γιεςθςνηήρ και ςνηονιζηική Δπιηποπή ΠΜ 

Γηα θάζε ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2454/97 

(άξζξν 6) απφ ηε ΓΔ Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  κε δηεηή ζεηεία ε 

νπνία κπνξεί  λα αλαλεψλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ. Δπίζεο κε απφθαζε ηεο ΓΔ 

νξίδεηαη πεληακειήο πληνληζηηθή Δπηηξνπή  ΠΜ ηεο νπνίαο είλαη κέινο θαη 

πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ΠΜ. 

Ο Γηεπζπληήο ΠΜ παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, εηζεγείηαη ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο 

θαη ζηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο φζεο απνθάζεηο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο απαηηνχλ 

επηθχξσζε. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, νξίδεη ηελ επηηξνπή εμεηάζεσλ 

γηα ηελ εηζδνρή θνηηεηψλ ζην ΠΜ, κεξηκλά γη΄ απηέο, θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο 

θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο θαη εηζεγείηαη ζηε ΓΔ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ηελ 

θαηάζηαζε επηηπρφλησλ. Δπίζεο εηζεγείηαη ηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ  πηζηψζεσλ 

ηνπ ΠΜ. 

Ζ επηηξνπή εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζην ΠΜ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε 

ζπλέληεπμε, απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Άπθπο 7. Τποσπεώζειρ θοιηηηών ΠΜ 

Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηηο δηαιέμεηο θαη 

αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο ή/θαη εξγαζηεξηαθέο.  Δπίζεο λα εθπνλνχλ ηηο εξγαζίεο 

πνπ ηνπο αλαζέηνπλ νη δηδάζθνληεο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηνπο.  Γηα ηηο 

αζθήζεηο θαη ηηο εξγαζίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ζηνπο δηδάζθνληεο ηηο 

ζρεηηθέο  αλαθνξέο (reports)  κέζα ζηηο εθάζηνηε ηηζέκελεο πξνζεζκίεο. Όινη νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ επηθνπξηθφ  δηδαθηηθφ έξγν ζην 

πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ακεηβφκελνη γη΄ απηφ εθφζνλ ππάξρνπλ νη 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Δληνχηνηο, νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή & 

Δπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία) είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ επηθνπξηθφ 

δηδαθηηθφ έξγν ζην Δξγαζηήξην ηεο Ζιεθηξνληθήο θαζφζνλ ηνχην ζεσξείηαη κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.  

Γηα θάζε πξνζθνξά επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

ιακβάλεη βεβαίσζε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην 

είδνο, ε δηάξθεηα θαη ε κε ή ρσξίο σξηαία απνδεκίσζε πξνζθνξά ηνπ έξγνπ απηνχ. 

Μεκνλσκέλα καζήκαηα ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ  θαηφπηλ εγθξίζεσο ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Π.Π. 

ην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο εγγξάθνληαη σο ππεξάξηζκνη ππνςήθηνη πνπ 

έρνπλ ηχρεη ππνηξνθίαο ηνπ ΗΚΤ ζε ζρεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Άπθπο 8. 

Όζα δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα  Καλνληζκφ πνπδψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Μ ηνπ Π.Π. 
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Γπαμμαηειακή  Τποζηήπιξη 

Σν έξγν ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ ΠΜ Δμεηδίθεπζεο θαη 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο αλαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο φπνπ 

ηεξείηαη αξρείν  Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

α. Μεηξψν Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

β. Αξρείν 

 

ηελ αξρή ησλ εμακήλσλ Α, θαη Γ νη θνηηεηέο ηνπ ΠΜΔ ππνρξενχληαη, κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, λα δειψζνπλ ην ή ηα 

θαη’ επηινγήλ καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο γηα ην 

αληίζηνηρν εμάκελν. Παξάιεηςε δήισζεο θαη΄επηινγήλ καζήκαηνο(-ησλ) ηζνδπλακεί 

κε αδπλακία ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζε εμεηάζεηο θαη΄επηινγήλ καζεκάησλ. 
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 

Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ πνπ παξαηίζεηαη απνηειεί ηελ αλακνξθσκέλε έθδνζε 

ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο φπσο ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. ην πξφγξακκα απηφ 

κία (1) δηδαθηηθή κνλάδα (ΓΜ) αληηζηνηρεί ζε κία (1) ψξα δηδαζθαιίαο ή κία (1) ψξα 

εξγαζηεξηαθψλ ή θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ εβδνκαδηαίσο. 

 

εκείσζε: Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα έλαο θνηηεηήο, αλ επηζπκεί, λα δειώζεη άιια δύν 

καζήκαηα επηινγήο , αλ ε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ ηνπ επεθηείλεηαη πέξαλ ηωλ 18 κελώλ. 

Ο θνηηεηήο ζα κπνξεί λα επηιέμεη άλ ν αληίζηνηρνο βαζκόο ζην(α) καζήκα(ηα) απηό(ά) 

ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθό κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ. 

Τπάξρεη  αθόκα ε δπλαηόηεηα, θαηόπηλ γξαπηήο εηζήγεζεο ηνπ επηβιέπνληα, γηα έλα 

θνηηεηή πνπ επηζπκεί, λα δειώζεη ην πνιύ δύν καζήκαηα από άιιν Μεηαπηπρηαθό 

Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε ηελ απηή ωο άλω ξύζκηζε ωο πξνο ηελ 

βαζκνινγία ηνπ. 

 

. 
 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

A΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΔΝ101 Ζιεθηξνδπλακηθή 3 9 Α.  Σεξδήο 

ΔΔΝ102 Πεξηβαιινληηθή Φπζηθή 

 

3 9 Α. Αξγπξίνπ, Π.Γηαλλνύιεο, 

Γ. Λεπζεξηώηεο 

ΔΔΝ113 Δπηινγή 3 6  

ΔΔΝ1114 Δπηινγή 3 6  

 ΤΝΟΛΟ 12 30  

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΔΝ211 Δπηινγή 3 6  

ΔΔΝ212 Δπηινγή 3 6  

ΔΔΝ213 Δπηινγή 3 6  

ΔΔΝ204 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 6 12  

 ΤΝΟΛΟ 15 30  

 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ΔΔΝ301 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 15 30  

 ΤΝΟΛΟ 15 30  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

      

ΔLΔΝ11 

Δθαξκνγέο Ζιηαθήο Δλέξγεηαο 

(Θεωξία θαη εξγαζηήξην) 

(Α΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6  

Η. Σξππαλαγλωζηόπνπινο 
 

ΔLΔΝ12 Δλεξγεηαθά Τιηθά θαη 

Σερλνινγίεο Τδξνγόλνπ 

(Θεωξία θαη εξγαζηήξην) 

(Α΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Π. Γηαλλνύιεο, 

Γ. Λεπζεξηώηεο 

 

ΔLΔΝ13 Γπλακηθή Μεηεωξνινγία 

(Α΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Α. Αξγπξίνπ 

ΔLΔΝ14 Αηκνζθαηξηθέο Πξνζνκνηώζεηο 

(Α΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6       Α. Καδαληδίδεο 

ΔLΔΝ21 Αηνκηθή θαη Μνξηαθή Φπζηθή 

(Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Δ. Βηηωξάηνο,  

Π. Γηαλλνύιεο 

ΔLΔΝ22 Φωηνβνιηαϊθά ζπζηήκαηα 

(Θεωξία θαη εξγαζηήξην) 

(Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Π. Γηαλλνύιεο,   

Γ. Λεπζεξηώηεο 

 

ΔLΔΝ23 Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη ελέξγεηα 

ηνπ λεξνύ 

(Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Γ. Λεπζεξηώηεο 

ΔLΔΝ24 Βηνκάδα,  Γεωζεξκία θαη 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

(Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Η. Σξππαλαγλωζηόπνπινο 

ΔLΔΝ25 Αιιειεπίδξαζε Αθηηλνβνιίαο-

Αηκόζθαηξαο 

(Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ) 

3 6 Α. Καδαληδίδεο 

 Δπηινγήο από άιιεο 

θαηεπζύλζεηο: 

 Κβαληνκεραληθή 

 ηαηηζηηθή Φπζηθή 

Ρεπζηνκεραληθή  

3 6  
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΦΤΗΚΖ ΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 
 

 

A΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

MPH101 Θέκαηα Κβαληηθήο θαη 

ηαηηζηηθήο Φπζηθήο 

6 12 Αλ. Σεξδήο 

MPH102 Αλάπηπμε, ύλζεζε θαη 

Υαξαθηεξηζκόο Τιηθώλ 

Ναλνηερλνινγίαο 

4 9 Α. Βξαδήο, Γ. Πξίθηεο, 

Υξ. Σνπξαθηζίνγινπ 

MPH103 Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνύ 

Τιηθώλ θαη Δξγαζηήξην 

4 9 Γ. Αλαζηαζόπνπινο, 

Δ. Βηηωξάηνο, Αι. Βξαδήο, 

η. Γεωξγά, Υξ. Κξνληεξάο, 

Α. Πνκόλε, . αθθόπνπινο, 

Γ. θαξιάηνο, Υ.Σνπξαθηζίνγινπ 

 ΤΝΟΛΟ 14 30  

 

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

MPH201 Φπζηθή Τιηθώλ ηεο 

ύγρξνλεο Σερλνινγίαο 

6 9 Γ. Αλαζηαζόπνπινο, Αι. Βξαδήο,  

Υξ. Σνπξαθηζίνγινπ 

MPH202 Παξνπζίαζε 

Βηβιηνγξαθίαο 

1 3 Γ. Γθίθαο 

MPH213 Δπηινγή 4 6  

MPH204 Δηδηθή Δξεπλεηηθή 

Δξγαζία 

4 12  

 ΤΝΟΛΟ 15 30  

 

 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

MPH311 Δπηινγή 4 6  
MPH302 Δηδηθή Δξεπλεηηθή 

Δξγαζία 

8 24  

 ΤΝΟΛΟ 12 30  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELMP11 Φπζηθή ηεο Μαιαθήο 

πκππθλωκέλεο ΄Τιεο 

4 6 . αθθόπνπινο,  

Υξ. Σνπξαθηζίνγινπ 

ELMP12 Φπζηθή θαη Γηαηάμεηο 

Γηειεθηξηθώλ, 

Ζκηαγώγηκωλ θαη 

Ηνληηθώλ Τιηθώλ 

4 6 Γ. θαξιάηνο, Υξ. Κξνληεξάο, 

η. Γεωξγά 

ELMP13 Μαγλεηηθά Τιηθά – 

Τπεξαγωγνί 

(Υεηκεξηλό Δμάκελν) 

4 6 Γ. Αλαζηαζόπνπινο, Δ. 

Βηηωξάηνο, . αθθόπνπινο 

ELMP14 Βηνϋιηθά θαη Δθαξκνγέο 4 6  

ELMP15 Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα ζε 

ζπλελλόεζε κε έλαλ από 

ηνπο Γηδάζθνληεο 

4 6  

ELMP16 Δπηινγή από καζήκαηα 

ηωλ άιιωλ θαηεπζύλζεωλ 

4 6  

 

 

 

EΗΓΗΚΔΤΖ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΑΣΡΟΦΤΗΚΖ 
 

 

A΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

TPH101 Κβαληνκεραληθή Η 3 9 Γθίθαο Γ. 

TPH102 Ζιεθηξνδπλακηθή 3 7 Σεξδήο Α. 

TPH113 ή 

TPH103 

Δπηινγή ή Μεραληθή     

(ππνρξεωηηθή επηινγή) 
3 

7 
           Καξαράιηνο Γ.. 

TPH114  Δπηινγή 3 7  

 ΤΝΟΛΟ 12 30  

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

TPH201 Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη 

Φπζηθήο 
3 

7 
Γάζηνο Γ. 

TPH202 
Παξνπζίαζε Βηβιηνγξαθίαο  1 

2 Τπεύζπλνο Οξγάλωζεο 

Γθίθαο Γ. 

TPH203 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 5 14  

TPH214 ή 

TPH204 

Δπηινγή ή ηαηηζηηθή Φπζηθή        

(ππνρξεωηηθή επηινγή) 
3 

7 Αλαζηόπνπινο Υ.,  

αθθόπνπιν  . 

 ΤΝΟΛΟ 12 30  
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Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

TPH311 Δπηινγή 3 7  

TPH312 Δπηινγή 3 7  

TPH303 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 6 16  

 ΤΝΟΛΟ 12 30  

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

  ELTP11     
Κβαληνκεραληθή ΗΗ 3 

7 Γθίθαο Γ., Αλαζηφπνπινο 

Υ. 

ΔLTP12 Κβαληηθή Θεωξία Πεδίνπ 3 7 Μπάθαο Η. 

ΔLTP13 Οινθιεξώζηκα πζηήκαηα 3 7 Μπάθαο Η. 

ΔLTP14 Θεωξία Οκάδωλ θαη 

εθαξκνγέο ζηελ Φπζηθή 

(Υεηκεξηλό) 

3 

7 

Αξβαληηνγηψξγνο 

ΔLTP15 Γεληθή Θεωξία ρεηηθόηεηαο 

(Υεηκεξηλό) 
3 

7 
Αλαζηφπνπινο Υ.. 

ΔLTP16 Θεωξία Πεδίωλ βαζκίδαο θαη 

Αιιειεπηδξάζεηο (Υεηκεξηλό) 
3 

7 
 

ΔLTP17 ηνηρεηώδε ωκάηηα θαη 

Κνζκνινγία 
3 

7 Γελ ζα δηδαρζεί  ην 2010-

2011. 

ΔLTP18 Θεωξία ηωλ Υνξδώλ 

(Υεηκεξηλό) 
3 

7 
Μπάθαο Η. 

ΔLTP19 Με γξακκηθά θαηλόκελα ζηε 

Φπζηθή 
3 

7                                               

Δπζπκηφπνπινο Υ.. 

ΔLTP20 Σερληθέο Πξνζνκνίωζεο 

Φπζηθώλ πζηεκάηωλ 
3 

7 
Σεξδήο Α. 

ΔLTP21 Δθαξκνγέο πκβνιηθνύ 

Πξνγξακκαηηζκνύ 
3 

7 
Γεξνγηάλλεο Β. 

ΔLTP22 Κβαληηθή Γνκή ηεο Ύιεο 3 7 Εδέηζεο Α. 

ΔLTP23 Θεωξία θαη εθαξκνγέο ηεο 

Κβαληηθήο Πιεξνθνξίαο 

(Δαξηλό) 

3 

 

7 Γθίθαο Γ. 

ΔLTP24 Τπνινγηζηηθή Αζηξνθπζηθή 3 7 Γεξνγηάλλεο Β. 

ΔLTP25 Δηδηθά Θέκαηα Κνζκνινγίαο 3 7 Γεξνγηάλλεο Β. 

ΔLTP26 Δηδηθά Θέκαηα Αζηξνθπζηθήο 3 7 Γνχδεο Υ. 

ΔLTP27 Γπλακηθά Αζηξνθπζηθά 

Φαηλόκελα 
3 

7 
Γνχδεο Υ. 

ΔLTP28 Φπζηθή Κπκάηωλ Shock 3 7 Γνχδεο Υ. 

ΔLTP29 ηαηηζηηθέο Μέζνδνη 

Αλάιπζεο 

πεηξακαηηθώλ δεδνκέλωλ 

3 

 

7  

ΔLTP30 ηνραζηηθά Μαζεκαηηθά θαη 

Δθαξκνγέο 
3 

     7 
Φπιιάθεο Ε. 

ΔLTP31 Ρεπζηνκεραληθή 3 7 Καξαράιηνο Γ. 
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

(ΡΑΓΗΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ) 
A΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΜ ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELC 101 ρεδηαζκόο Αλαινγηθώλ 

Οινθιεξωκέλωλ Κπθιωκάηωλ 

3 6 Η.Υαξηηάληεο, 

Δ Μπηηιελαίνπ, 

Κ. Φπραιίλνο, . Βιάζζεο 

ELC 102 ρεδηαζκόο Φεθηαθώλ 

Οινθιεξωκέλωλ Κπθιωκάηωλ 

3 6 Β. Παιηνπξάο 

Γ. Θενδωξίδεο 

ELC 103 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο 3 6 . Φωηόπνπινο 

Β.Αλαζηαζόπνπινο 

ELC 104 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθόλαο 3 6 . Φωηόπνπινο 

Γ. Οηθνλόκνπ 

ELC 105 Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ- ρεδίαζε 

Φεθηαθώλ πζηεκάηωλ κε  VHDL 

3 6 Δ. Επγνύξεο 

Γ. Μπαθάιεο 
 

B΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΜ ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELC 201 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 3 5  

ELC 202 Φεθηαθέο Tειεπηθνηλωλίεο 3 5 Γ. Σνπκπαθάξεο,  

Γ. Οηθνλόκνπ 

ELC 203 Δπθπήο Αλάιπζε Γεδνκέλωλ 

θαη Αλαγλώξηζε Πξνηύπωλ 

3 5 Β. Αλαζηαζόπνπινο 

ELC 204 Σειεπηθνηλωληαθά Ζιεθηξνληθά 3 5 . Βιάζζεο, Γ. Καιύβαο 

ELC 205 ρεδηαζκόο πζηεκάηωλ 

Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο κε DSPs 

3 5 Δ. Επγνύξεο 

 
ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΤΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ:  

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΜ ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELC 211 Γηθηπαθέο Δπξπδωληθέο 

Σερλνινγίεο 

3 5 Υξ. Μπνχξαο 

ELC 212 Σερλνινγίεο θαη Πξνγξακκαηηζκόο 

Γηαδηθηύνπ 

3 5 Η. Γαξνθαιάθεο 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΜ ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELC 301 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 9 20  

ELC 302 Οπηηθέο Σειεπηθνηλωλίεο 3 5 Γ. Οηθνλφκνπ, Γ. 

Εεπγψιεο, Κ. Βιάρνο 
 
ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΤΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ:  

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΜ ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELC 311 Γνξπθνξηθέο θαη Κηλεηέο 

Δπηθνηλωλίεο 

3 5 . Κσζηφπνπινο 

ELC 312 ρεδηαζκόο Μηθηώλ 

Οινθιεξωκέλωλ πζηεκάηωλ 

3 5 Κ. Φπραιίλνο, . Βιάζζεο 

Η.Υαξηηάληεο, Γ. νπιηώηεο 

,  
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ:    ΦΩΣΟΝΗΚΖ 
 

 

A΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

PLP101 Κβαληνκεραληθή 5 12 Γ. Γθίθαο 

PLP102 Ζιεθηξνδπλακηθή 5 12 Α. Σεξδήο 

PLP113 Δπηινγή 3 6  

 ΤΝΟΛΟ 13 30  

 

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

PLP211 Δπηινγή 3 6  

PLP212 Δπηινγή 3 6  

PLP213 Δπηινγή  3 6  

PLP204 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 4 12  

 ΤΝΟΛΟ 13 30  

 

 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

PLP311 Δπηινγή 3 6  

PLP302 Δηδηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία 12 24  

 ΤΝΟΛΟ 15 30  

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Γ.Μ. ECTS ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

ELPL11 Οπηηθνειεθηξνληθή 

 ( Υεηκ. Δμάκελν) 

3 6 Α. Γεώξγαο 

ELPL12 Με γξακκηθή νπηηθή  

ζηηο νπηηθέο ίλεο 

( Υεηκ. Δμάκελν) 

3 6 Π. Πεξζεθόλεο 

 

ELPL13 Δθαξκνζκέλε Οπηηθή 

( Υεηκ. Δμάκελν) 

3 6 . Κνπξήο –  

Θ. Δπζπκηόπνπινο  

ELPL14 Οπηηθέο Δπηθνηλωλίεο 

( Υεηκ. Δμάκελν) 

3 6 Η. Ρνύδαο 

(Γελ ζα δηδαρζεί ην αθαδ. 

Έη.2010-11) 

ELPL15 Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη Φπζηθήο 

  ( Δαξ. Δμάκελν) 

3 6 Γ. Γάζηνο 
 

ELPL16 Κβαληηθή Οπηηθή 

(Δαξ. Δμάκελν) 

3 6 Α. Γεώξγαο 

 



 16 

ELPL17 Αηνκηθή θαη Μνξηαθή Φπζηθή 

(Δαξ. Δμάκελν) 

3 6 Δ. Βηηωξάηνο,  

Π. Γηαλλνύιεο 

ELPL18 Δηδηθά Θέκαηα Οπηηθήο 

 (Δαξ. Δμάκελν) 

3 6 Β.  Γηαλλέηαο 

ELPL19 Φαζκαηνζθνπίεο Laser - 

Δθαξκνγέο 

(Δαξ. Δμάκελν) 

3 6 . Κνπξήο 

 Δπηινγήο από άιιεο 

θαηεπζύλζεηο, π.ρ.: 

 ηαηηζηηθή Φπζηθή 

………. 

……….. 
 

3 6  

 

 

 

 

 

 

 


