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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  
 
Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσφέρει δύο Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν σε απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – Masters): 
 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Προχωρηµένης Φυσικής», διάρκειας 12 µηνών.  
 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Φωτονικής-Νανοηλεκτρονικής», διάρκειας 18 µηνών.  
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.  
  
1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. στο Τµήµα Φυσικής 
είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος και η 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) των Π.M.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση 
και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισµό των µελών της Σ.Ε., την έγκριση της 
παράτασης ή αναστολής σπουδών και την έγκριση εισαγωγής νέων φοιτητών στα 
προγράµµατα.  
 
2. Η Σ.Ε. ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διετή θητεία, µε δυνατότητα 
ανανέωσης, και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας 
των προγραµµάτων. Εξετάζει τις αιτήσεις νέων φοιτητών στα προγράµµατα, επιλέγει 
τους εισακτέους φοιτητές και εισηγείται  στη Γ.Σ.Ε.Σ. τον πίνακα επιτυχόντων προς 
επικύρωση. Ο Διευθυντής της Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα που αφορά στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των Π.Μ.Σ.  
  

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.  
  
1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικής έχει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία 
των Π.Μ.Σ. «Προχωρηµένης Φυσικής» και «ΦΩ. ΝΗ.». 
 
2. Η Γραµµατεία τηρεί ιδιαίτερο φάκελο για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή που περιέχει: 
α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν µε την αίτηση 
υποψηφιότητάς του, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν 
απονεµηθεί ή τις πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί, γ) τη βαθµολογία 
µαθηµάτων στα οποία έχει εξεταστεί, δ) υποτροφίες ή βραβεία που του έχουν 
απονεµηθεί, ε) το πρακτικό της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής της µεταπτυχιακής 
εργασίας ειδίκευσης, και στ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία. Το περιεχόµενο του ατοµικού φακέλου είναι προσιτό µόνο στην αρµόδια 
υπηρεσία και στον ίδιο τον µεταπτυχιακό φοιτητή.  
 
3. Σε κάθε εγγραφόµενο µεταπτυχιακό φοιτητή παραδίδονται, µε φροντίδα της  
Γραµµατείας, φοιτητική ταυτότητα, οδηγός µεταπτυχιακών Σπουδών, βιβλιάριο 
υγειονοµικής περίθαλψης (εφόσον ζητηθεί) και δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
  
1. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος το Τµήµα Φυσικής προκηρύσσει τα δύο Π.Μ.Σ. του 
Τµήµατος, ανακοινώνοντας και το µέγιστο αριθµό θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών 
για το κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Στην προκήρυξη 
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καθορίζεται και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων. Οι σχετικές αιτήσεις, 
µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
 
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

 

α) Αίτηση εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής στην οποία 
να αναφέρονται συνοπτικά: α) οι λόγοι που οδήγησαν τον υποψήφιο να επιλέξει αυτό 
το πρόγραµµα, β) πώς νοµίζει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
προγράµµατος και γ) τι σκοπεύει να κάνει µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος. 
β) Βιογραφικό Σηµείωµα. 
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
δ) Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων. 
ε) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την 
ακαδηµαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές. 
 
Επιπροσθέτως, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει µε την αίτησή τους να 
προσκοµίζουν αντίγραφο αίτησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση αντιστοιχίας 
ή/και ισοτιµίας του Τµήµατος τους προς τα αντίστοιχα ηµεδαπά κατά την ηµέρα της 
εγγραφής τους. Η αναγνώριση της αντιστοιχίας ή/και ισοτιµίας θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί κατά την έναρξη των µαθηµάτων των Π.Μ.Σ. για να είναι δυνατή η 
εγγραφή αυτών των φοιτητών στο αντίστοιχο πρόγραµµα.  
 
3. Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
µετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σ.Ε. των δύο προγραµµάτων (η οποία εκτελεί 
χρέη Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων). Για την αξιολόγηση των υποψηφίων η 
Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, 
έµφαση στην ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των 
προπτυχιακών του σπουδών. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: 
α) η ολοκλήρωση των σπουδών στην προβλεπόµενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθµοί σε 
βασικά µαθήµατα φυσικής, γ) η συνάφεια των µαθηµάτων επιλογής που 
παρακολούθησε ο υποψήφιος µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο οποίο κάνει αίτηση 
καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθµός πτυχίου, ε) η επίδοση σε 
διπλωµατική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδηµαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις 
µεταπτυχιακές σπουδές όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώµη 
παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια µέσου των γραπτών συστατικών επιστολών 
του ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του µεταπτυχιακού προγράµµατος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τµήµα Φυσικής. 
 
4. Η Επιτροπή Επιλογής µπορεί να ζητήσει προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη από 
τους υποψηφίους στην περίπτωση που θεωρεί ότι χρειάζονται παραπάνω στοιχεία για 
την απόφασή της. Ανάλογα µε τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση είναι δυνατόν να 
προσφερθούν υποτροφίες στους καλύτερους από τους εισακτέους φοιτητές, σύµφωνα 
µε εισήγησή της. 
 
5. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί δεν κατατάσσονται µε σειρά προτεραιότητας. 
Απλά διαχωρίζονται από την Επιτροπή σε αυτούς που δε γίνονται δεκτοί, σε αυτούς 
που γίνονται δεκτοί, και σε αυτούς που γίνονται δεκτοί µε υποτροφία. Η εκτίµηση της 
Επιτροπής για κάθε υποψήφιο είναι συνολική και οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί 
προτείνονται από το Διευθυντή της Σ.Ε. στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ώστε να 
ενταχθούν επίσηµα στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Μ.Π.Σ  
  
1. Οι διδάσκοντες των µαθηµάτων στα Μ.Π.Σ. του Τµήµατος καθορίζονται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Μπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή 
άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω 
ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες, διδάσκοντες ΠΔ 
407 οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, και ερευνητές αναγνωρισµένων 
ερευνητικών ιδρυµάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 
 
2. Οι διδάσκοντες οφείλουν να παραδίδουν τη βαθµολογία εξέτασης των φοιτητών 
στο µάθηµα που διδάσκουν µέσα στη χρονική περίοδο που καθορίζει η Γραµµατεία του 
Τµήµατος.  
 
3. Ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Ε. ορίζει ένα µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ως 
επιβλέποντα καθηγητή για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή των Π.Μ.Σ. ο οποίος έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του φοιτητή. 
Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει να έχει τακτική συνεργασία µε το φοιτητή ειδικά κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της µεταπτυχιακής εργασίας του. 
 
4. Για την εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. 
του Τµήµατος τριµελή επιτροπή στην οποία πρόεδρος είναι ο επιβλέπων καθηγητής. 
Τα άλλα µέλη µπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ ή ερευνητές βαθµίδων Α', Β' ή Γ', οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του 
προγράµµατος. 
 
5. Μετά το πέρας της διπλωµατικής εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεργασία 
µε τον φοιτητή, καθορίζουν την ηµεροµηνία για τη δηµόσια παρουσίαση της. Μετά 
την παρουσίαση, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε το βαθµό εξέτασης της εργασίας, 
που προωθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
6. Κάθε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος µπορεί να είναι πρόεδρος σε έξι (6), το πολύ, 
εξεταστικές επιτροπές ταυτόχρονα.  
 
7. Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής θα πρέπει να ζητήσουν την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τµήµατος για τη διδασκαλία τους σε Π.Μ.Σ. που διοργανώνονται από άλλα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή άλλα Ιδρύµατα.     
  

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
  

1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές περιλαµβάνουν υποχρεωτική συµµετοχή στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, όπως: α) 
συµµετοχή στη διδασκαλία φροντιστηριακών µαθηµάτων στους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τµήµατος, β) συµµετοχή στα εργαστήρια για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές. Επίσης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συµµετέχουν στην 
επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για τους προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον 
τους ζητηθεί. 
 

2. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν τον 
επιβλέποντα καθηγητή τους για την πορεία των σπουδών τους, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής τους εργασίας.  
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3. Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. µπορεί να χορηγείται από τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, έπειτα από αίτησή τους, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης “Προχωρηµένης Φυσικής” είναι ένα έτος (12 µήνες). Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Ειδίκευσης “Φωτονικής-Νανοηλεκτρονικής”  ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 
 
2. Παράταση της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Μ.Δ.Ε. “Προχωρηµένης Φυσικής” 
είναι δυνατή για δώδεκα (12) το πολύ µήνες, και για το Μ.Δ.Ε. “ΦΩ.ΝΗ” για τρία (3) 
το πολύ εξάµηνα. Παράταση στη διάρκεια φοίτησης δίνεται εφ’ όσον ο 
ενδιαφερόµενος φοιτητής υποβάλλει σχετική αιτιολογηµένη αίτηση στη Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. πριν από το τέλος της προβλεπόµενης διάρκειας σπουδών του αντίστοιχου 
Μ.Δ.Ε. Η παράταση σπουδών εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, έπειτα από 
εισήγηση της Σ.Ε. των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.  
 
3. Μετά την παρέλευση δύο ετών (24 µηνών), για το Μ.Δ.Ε. “Προχωρηµένης 
Φυσικής”, και έξι (6) εξαµήνων, για το Μ.Δ.Ε. “ΦΩ.ΝΗ”, από την έναρξη των 
Μεταπτυχιακών σπουδών του, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού 
φοιτητή, αν δεν έχει αποκτήσει το Μ.Δ.Ε., και διαγράφεται από το Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.  
 
4. Αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, για ένα έτος το 
πολύ, κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η αναστολή φοίτησης 
εγκρίνεται από την από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 
 

1. Το Π.Μ.Σ. “Προχωρηµένης Φυσικής” έχει ως αντικείµενο τη Θεωρητική και 
Πειραµατική Φυσική.  Στόχος του είναι η άρτια εκπαίδευση-ειδίκευση των αποφοίτων 
ώστε να µπορούν: α) να απασχοληθούν, ως στελέχη σε Δηµόσιες και Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, ως ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό σε 
Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα και 
δυνατότητες προσφοράς, και β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους µε το να ενταχθούν  
σε  αντίστοιχο πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
 
Το Π.Μ.Σ. "Προχωρηµένης Φυσικής" οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. στους τοµείς: α) Αστροφυσικής 
και Διαστηµικής Φυσικής, β) Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογίας, γ) 
Aτοµικής και Μoριακής Φυσικής, δ) Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης και ε) 
Εφαρµοσµένης Φυσικής - Φυσικής και Τεχνολογίας Ηµιαγωγών.  
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών Α.Ε.Ι. 
της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι 
των τµηµάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Ο αριθµός 
εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ 
έτος. 
 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 60 ECTS τα οποία 
υπολογίζονται ως εξής:  
 

(α) 30 ECTS από παρακολούθηση µαθηµάτων κατά τη διάρκεια δύο (2) εξαµήνων και 
επιτυχία στις εξετάσεις αυτών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, (β) 30 ECTS από 
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εκπόνηση και συγγραφή µεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας ειδίκευσης, και επιτυχή 
δηµόσια παρουσίασή της ενώπιον τριµελούς επιτροπής. 
 
Η απονοµή του Μ.Δ.Ε. γίνεται δηµοσίως µε την απονοµή των πτυχίων του Τµήµατος 
Φυσικής. 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  

Το πρόγραµµα σπουδών του Π.Μ.Σ. “Προχωρηµένης Φυσικής” περιλαµβάνει 
θεωρητικά και πειραµατικά µαθήµατα από τον κατάλογο που ακολουθεί. Ο κατάλογος 
αυτός περιλαµβάνει (α) τακτικά προσφερόµενα µαθήµατα, (β) µαθήµατα που 
προσφέρονται µόνον εφ΄όσον υπάρχει ζήτηση από επαρκή αριθµό φοιτητών, και (γ) 
εξειδικευµένα µαθήµατα καθοδηγούµενης αυτοµελέτης (reading courses). 
 
Το ενδεικτικό πρόγραµµα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου είναι: 2 µαθήµατα Γενικής Φυσικής, των 6 
ECTS έκαστο, και 1 Μάθηµα Ειδίκευσης (5 ECTS). Κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
εξαµήνου, οι φοιτητές παρακολουθούν 1 µάθηµα Γενικής Φυσικής (6 ECTS) και 1 
µάθηµα Ειδίκευσης (5 ECTS). Ακόµη 2 ECTS αποκτιούνται από την ενεργή 
υποχρεωτική παρακολούθηση των Σεµιναρίων του Τµήµατος Φυσικής. 

Τα Μαθήµατα Γενικής Φυσικής της κατηγορίας (α) έχουν 6 ECTS έκαστο, που 
αντιστοιχούν σε τρεις (3) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) ώρες ασκήσεων και είναι: 
 

 Κλασική Μηχανική 
 Κλασική Ηλεκτροδυναµική  
 Προχωρηµένη Κβαντοµηχανική 
 Στατιστική Φυσική 
 Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής 
 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής  

 

Το µάθηµα “Σεµινάρια Φυσικής” έχει δύο (2) ECTS και απαιτεί ενεργή παρακολούθηση 
των Σεµιναρίων του Τµήµατος Φυσικής. Tο µάθηµα Παρουσίασης Ερευνητικών 
εργασιών επίκαιρου ενδιαφέροντος έχει ένα (1) ECTS. 
 

Ανάλογα µε το ενδιαφέρον των φοιτητών και το διαθέσιµο διδακτικό προσωπικό, 
προσφέρονται επίσης Ειδικευµένα Μαθήµατα, των πέντε (5) ECTS έκαστο που 
αντιστοιχούν σε δύο (2) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) ώρες ασκήσεων από τους 
παρακάτω τοµείς : 
 

(1) Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής  
 Αστρική Εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση  
 Αστροφυσική ΙΙΙ  
 Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών  
 Δυναµική Αερίων 
 Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας  
 Στοιχεία Ιονοσφαιρικής Φυσικής 
 Φυσική Γαλαξιών  
 Φυσική Μεσοαστρικής Ύλης  
 Eιδικά Θέµατα Αστροφυσικής 

 
(2) Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογίας 

 Σχετικιστική Κβαντοµηχανική 
 Κβαντική Θεωρία Πεδίων 
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 Προχωρηµένη Κβαντική Θεωρία Πεδίων 
 Συµµετρίες και Θεωρία Οµάδων 
 Κλασική Θεωρία Πεδίων και το Καθιερωµένο Πρότυπο 
 Θεωρία Βαρύτητας 
 Κοσµολογία 
 Θέµατα Θεωρίας Υπερχορδών 
 Προχωρηµένα Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής Ι 
 Προχωρηµένα Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής ΙΙ 
 

(3)  Aτοµικής και Μoριακής Φυσικής 
 Ατοµική και Μοριακή Φυσική 
 Εργαστήριο οπτικών µεθόδων ανάλυσης σύνθετων υλικών  
 Κβαντική Ηλεκτρονική Ι: θεωρία Lasers – εργαστήριο Τεχνολογίας Lasers 
 Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ: Μη-γραµµική οπτική 
 Κβαντική Οπτική 
 Κβαντική Οπτική και Κβαντική Πληροφορία 
 Laser βραχέων παλµών – υψηλής ισχύος 
 Οπτική Ι: Κλασική Οπτική 
 Οπτικές ίνες 
 Οπτική Φορτισµένων Σωµατιδίων 
 Τεχνικές φασµατοσκοπίας 
 Ειδικά Κεφάλαια Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής 

 
(4)  Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης 

 Βασικές έννοιες στην Φυσική  Συµπυκνωµένης Ύλης  
 Κβαντικά Συστήµατα Πολλών Σωµατιδίων 
 Κβαντικές Ετεροδοµές 
 Μη Γραµµικά Φαινόµενα στη Φυσική  
 Μηχανική Συνεχούς Μέσου 
 Πειραµατικές Τεχνικές στην Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 
 Προχωρηµένες Μέθοδοι Υπολογιστικής Φυσικής  
 Στατιστική Μηχανική εκτός Ισορροπίας  
 Φυσική Χαλαρής Ύλης 
 Φυσική Καινοτόµων Υλικών και Νανοδοµών 
 Φυσική και Τεχνολογία σε Χαµηλοδιάστατα  Υλικά 
 Φασµατοσκοπία στην Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης  
 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης 
 

(5) Εφαρµοσµένης Φυσικής-Φυσικής και Τεχνολογίας Ηµιαγωγών 
   Αναλογικά Ηλεκτρονικά  
   Επιστήµη Λεπτών Υµενίων Ηλεκτρονικής  
   Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγών  
   Μικροκυµατικές Ηµιαγωγικές Διατάξεις 
   Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών Ηλεκτρονικής 
   Οπτοηλεκτρονικές Ηµιαγωγικές Διατάξεις  
   Τεχνολογία Κατασκευής Ηµιαγωγικών Διατάξεων και Κυκλωµάτων 
   Φυσική Ηµιαγωγικών Διατάξεων 
   Φυσική Ηµιαγωγών 
   Ειδικά θέµατα Εφαρµοσµένης Φυσικής  
   Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα  

  
Η ερευνητική εργασία, τουλάχιστον τετράµηνης ουσιαστικής διάρκειας, διεξάγεται 
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παράλληλα µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων και τυπικά ξεκινά στην αρχή του 
δευτέρου εξαµήνου. Η µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης µπορεί να εκπονηθεί είτε στα 
Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Αν συνταχθεί στα Αγγλικά, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να 
συµπεριλάβει περίληψη της µελέτης στα Ελληνικά.  
 
 
3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  
  
Η υλικοτεχνική υποδοµή οι οποία είναι διαθέσιµη για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
του Τµήµατος Φυσικής περιλαµβάνει 

 Δύο  αίθουσες διδασκαλίας 
 Χώροι εργασίας (γραφεία) µεταπτυχιακών φοιτητών και ο εξοπλισµός τους που 
επαρκούν  για τον σηµερινό αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Χώρος χρηστών (user room) για την πρόσβαση των µεταπτυχιακών φοιτητών 
στα υπολογιστικά συστήµατα του Τµήµατος Φυσικής καθώς και ασύρµατη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 Βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε.  
 Τα Υπολογιστικά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε.  
 Εργαστήρια: η υποδοµή των εργαστηρίων που ακολουθούν ανήκει είτε στο 
Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης είτε στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής 
Δοµής και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε., ή άλλου συνεργαζόµενου Ινστιτούτου του Ι.Τ.Ε. 

o Εργαστήριο Λέιζερ και Εφαρµογών 
o Εργαστήριο Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής 
o Εργαστήριο Νανοδοµών 
o Εργαστήριο Φωτονικών και Ηλεκτρονικών Υλικών 
o Εργαστήριο Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών  
o Εργαστήριο Ατοµικών Κρούσεων και Ηλεκτρονικής Φασµατοσκοπίας 
o Αστεροσκοπείο Σκίνακα και το συναφές Εργαστήριο επεξεργασίας 
δεδοµένων. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ- ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  (ΦΩ.ΝΗ.)» 

 
1. Το Π.Μ.Σ. «ΦΩ.ΝΗ.» έχει ως αντικείµενο σπουδών τις εφαρµογές της Σύγχρονης 
Φυσικής στους, συνδεόµενους µεταξύ τους, επιστηµονικούς και τεχνολογικούς 
κλάδους της Φωτονικής, της Νανοτεχνολογίας και της Mικρο και Νανο Ηλεκτρονικής. 
Στόχος του είναι να προσφέρει σε αποφοίτους βασικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
άρτια εξειδίκευση µε µαθήµατα και έρευνα σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ώστε: α) να µπορούν  να απασχοληθούν ως ειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό ή στελέχη σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς καθώς και σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί µε 
αυξηµένα προσόντα και δυνατότητες προσφοράς, και β) να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους µε το να ενταχθούν σε αντίστοιχο πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών σε Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. 
 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ΦΩ.ΝΗ» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε. - Master) στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική.  
 

Στο Π.M.Σ. «ΦΩ.ΝΗ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τµηµάτων Σχολών Θετικών 
Επιστηµών και των πολυτεχνικών σχολών των A.E.I. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων 
οµαταγών τµηµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των τµηµάτων των 
Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι.  
 

Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) 
φοιτητές κατ’ έτος. 
 
 
 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 90 ECTS τα οποία 
υπολογίζονται ως εξής: (α) 60 ECTS από παρακολούθηση µαθηµάτων και επιτυχία 
στις εξετάσεις αυτών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, (β) 30 ECTS από εκπόνηση και 
συγγραφή µεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας ειδίκευσης, και επιτυχή δηµόσια 
παρουσίασή της ενώπιον τριµελούς επιτροπής. 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  

Το πρόγραµµα σπουδών του Π.Μ.Σ «ΦΩ. ΝΗ.» περιλαµβάνει µαθήµατα από τον 
κατάλογο που ακολουθεί, µαθητεία σε ερευνητική οµάδα που ολοκληρώνεται µε 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας και υποχρεωτική συµµετοχή σε ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του Γενικού 
Σεµιναρίου του Τµήµατος Φυσικής και ειδικών σεµιναρίων σχετιζόµενων µε το 
αντικείµενο του Π.Μ.Σ.  
 

Το πρόγραµµα Μαθηµάτων περιλαµβάνει Υποχρεωτικά µαθήµατα που  αντιστοιχούν σε 
3  ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες ασκήσεων (6 ECTS έκαστο),  Μαθήµατα Επιλογής που 
αντιστοιχούν σε 2 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες ασκήσεων (5 ECTS έκαστο) καθώς και 
µαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής που αντιστοιχούν είτε σε µαθητεία σε ερευνητικά 
εργαστήρια (6 η 5 ECTS έκαστο) ή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τµήµατος 
Φυσικής (3 ECTS έκαστο), τα οποία επιλέγει ο υποψήφιος, σε συνεννόηση µε την Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ.   
  

Τα προσφερόµενα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. “ΦΩ.ΝΗ.” προσφέρονται µε την ακόλουθη 
δοµή. Αλλαγές στη σειρά των προσφερόµενων µαθηµάτων µπορεί να γίνουν ύστερα 
από έγκριση της Σ.Ε. µε βάση τις διδακτικές ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και τη 
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διαθεσιµότητα των διδασκόντων.  
  

Α΄ Εξάµηνο: Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου οι φοιτητές προβλέπεται να 
παρακολουθήσουν 2  Υποχρεωτικά Μαθήµατα (12 ECTS), 2 µαθήµατα Υποχρεωτικής 
Επιλογής (8 ECTS) και 2 Μαθήµατα επιλογής (10 ECTS). 
Σύνολο Εξαµήνου: 30 ECTS .  
 
Τίτλος ECTS 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα  
Εφαρµοσµένη Κβαντική Φυσική. 6 
Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία Λέιζερ. 6 
Μαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής  
Ερευνητικό Εργαστήριο Ι. 5 
Διδακτική Εργαστηρίων Ι. 3 
Μαθήµατα Επιλογής 
Οπτική Ι: Κλασική Οπτική.   5 
Αναλογικά Ηλεκτρονικά.   5 
Τεχνικές  Φασµατοσκοπίας Λέιζερ.  Θεωρία-Εργαστήριο.   5 
Επιστήµη Λεπτών Υµενίων Μικρο και Νάνο Ηλεκτρονικής.   5 
Εργαστήριο Προχωρηµένης Οπτικής και Λέιζερ Ι.   5 
Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική.    5 
Ατοµική και Μοριακή Φυσική. 5 
 
Β΄ Εξάµηνο: Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου οι φοιτητές προβλέπεται να 
παρακολουθήσουν 1 Υποχρεωτικό Μάθηµα  (6 ECTS) 3 µαθήµατα Υποχρεωτικής 
Επιλογής (14 ECTS) και 2 Μαθήµατα Επιλογής (10 ECTS). Σύνολο Εξαµήνου: 30 
ECTS 
 
Τίτλος ECTS 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
Φυσική Ηµιαγωγικών Διατάξεων  6 
Μαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής  
Ερευνητική Μεθοδολογία 6 
Ερευνητικό Εργαστήριο ΙΙ 5 
Διδακτική Εργαστηρίων ΙΙ 3 
Μαθήµατα Επιλογής  
Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών Παλµών    5 
Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγών   5 
Φυσική Ηµιαγωγών   5 
Προχωρηµένες Ηλεκτρονικές Ηµιαγωγικές Διατάξεις   5 
Εργαστήριο Προχωρηµένης Οπτικής και Λέιζερ ΙΙ 5 
Διατάξεις Υπεραγωγών   5 
Θεωρία και Διατάξεις Οπτικών Κυµατοδηγών 5 
Κβαντικές Ετεροδοµές 5 
Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ - Μη Γραµµική Οπτική   5 
Ειδικά Θέµατα Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής     5 
Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής 5 
Κβαντική Οπτική και Κβαντική Πληροφορία   5 
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συµπυκνωµένης Ύλης 5 
Προχωρηµένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής   5 
Ηµιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις   5 
Ειδικά θέµατα Φωτονικής   5 
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Γ΄ Εξάµηνο: Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαµήνου οι φοιτητές προβλέπεται να 
ασχοληθούν αποκλειστικά µε την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας τους (30 
ECTS). Η µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης µπορεί να εκπονηθεί είτε στα Ελληνικά 
είτε στα Αγγλικά. Αν συνταχθεί στα Αγγλικά, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να 
συµπεριλάβει περίληψη της µελέτης στα Ελληνικά.  
 

Εκτός των µαθηµάτων επιλογής που προαναφέρθηκαν, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. 
µπορούν να κατοχυρώσουν µέχρι 10 ECTS από µαθήµατα του Π.Μ.Σ. «Προχωρηµένη 
Φυσική» του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης η άλλων εγκεκριµένων 
Π.Μ.Σ. της Σχολής Θετικών Επιστηµών. Για την εγγραφή σε µεταπτυχιακό µάθηµα 
από άλλο Τµήµα απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.  
  

3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  
  

Η υλικοτεχνική υποδοµή οι οποία είναι διαθέσιµη για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
του Τµήµατος Φυσικής περιλαµβάνει: 

 

 Δύο  αίθουσες διδασκαλίας 
 Χώροι εργασίας (γραφεία) µεταπτυχιακών φοιτητών και ο εξοπλισµός τους που 
επαρκούν  για τον σηµερινό αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Χώρος χρηστών (user room) για την πρόσβαση των µεταπτυχιακών φοιτητών 
στα υπολογιστικά συστήµατα του Τµήµατος Φυσικής καθώς και ασύρµατη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 Βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε.  
 Τα Υπολογιστικά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε.  
 Εργαστήρια: η υποδοµή των εργαστηρίων που ακολουθούν ανήκει είτε στο 
Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης είτε στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής 
Δοµής και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε., ή άλλου συνεργαζόµενου Ινστιτούτου του Ι.Τ.Ε. 

o Εργαστήριο Λέιζερ και Εφαρµογών 
o Εργαστήριο Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής 
o Εργαστήριο Νανοδοµών 
o Εργαστήριο Φωτονικών και Ηλεκτρονικών Υλικών 
o Εργαστήριο Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών  
o Εργαστήριο Ατοµικών Κρούσεων και Ηλεκτρονικής Φασµατοσκοπίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

 
Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσφέρει την δυνατότητα 
διδακτορικών σπουδών σε σχεδόν όλες της κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

1. Οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στο πρόγραµµα Διδακτορικών 
Σπουδών του Τµήµατος Φυσικής είναι: 
 
α) Πτυχίο από Τµήµα Σχολής Θετικών Επιστηµών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και από Τµήµατα των Σχολών 
Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. β) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - 
Masters).  
 
2. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ αξιόλογων υποψηφίων, µε το απαραίτητο ακαδηµαϊκό 
υπόβαθρο, και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, είναι 
δυνατή η άρση της προϋπόθεσης κατοχής Μ.Δ.Ε. για την έναρξη των διδακτορικών 
σπουδών. 
 
3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ή ισότιµων σχολών, µπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι 
διδάκτορες µόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 
 
4. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει µε την αίτησή τους να προσκοµίζουν 
αντίγραφο αίτησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση αντιστοιχίας ή/και ισοτιµίας 
του Τµήµατος τους προς τα αντίστοιχα ηµεδαπά. Στις περιπτώσεις αυτές η ηµεροµηνία 
επίσηµης έναρξης των διδακτορικών σπουδών έπεται της ηµεροµηνίας επικύρωσης 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
5. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει 
σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος, στην οποία περιλαµβάνονται:  
 

α) Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Φυσικής 
στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της 
υποψηφίου καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να εκπονήσει 
Διδακτορική Διατριβή στο Τµήµα Φυσικής.  
β) Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
σπουδών. 
γ) Βιογραφικό σηµείωµα και αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων που έχει 
παρακολουθήσει σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. 
δ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
οι οποίες να αξιολογούν την ποιότητα του υποψηφίου. 
ε) Αποτελέσµατα από εξετάσεις GRE και TOEFL, αν υπάρχουν. 
 
6. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή  
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Σ.Ε. µπορεί 
να ζητήσει επιπλέον στοιχεία καθώς και συνέντευξη µε τον υποψήφιο.  
 
 
 
7. Η Σ.Ε. εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση 
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διδακτορικής διατριβής µε βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την αποδοχή της 
αίτησης του υποψηφίου.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 
1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριµελής συµβουλευτική 
επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία µετέχουν ένα 
(1) µέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος της βαθµίδας του καθηγητή, αναπληρωτή 
καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) µέλη, τα οποία 
µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου 
Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω 
συνταξιοδότησης καθηγητές Α.Ε.Ι., µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθµίδων 
Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 
 
2. Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου 
διδάκτορα. Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής.  
 
3. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα 
µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 
 
4. Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. µπορεί να επιβλέπει µέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους 
διδάκτορες. 
 
5. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, 
υποβάλλει λεπτοµερή έκθεση προόδου στη Σ.Ε. του Τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου 
από τον ορισµό της. Η εγκεκριµένη από την Σ.Ε. έκθεση προόδου του υποψηφίου 
καταχωρείται στον ατοµικό του φάκελο.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού 
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Με σχετική απόφαση της Σ.Ε. µπορεί να 
προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωµένου 
κύκλου µαθηµάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. 
 

2. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι 
κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό 
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος 
διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων που ορίζεται 
από την Σ.Ε. Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου 
υποχρεωτικών µαθηµάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος. 
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3. Αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, για ένα έτος το 
πολύ, κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η αναστολή φοίτησης 
εγκρίνεται από την από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 
 
4. Αδικαιολόγητη και παρατεταµένη αµέλεια στην υποβολή έκθεσης προόδου (για δύο 
τουλάχιστον χρόνια) επιτρέπει στην Σ.Ε. να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. (σε συνεργασία µε 
την τριµελή επιτροπή) τη διαγραφή του φοιτητή από το µητρώο του Προγράµµατος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος.    
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
  
1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν άµεση πρόσβαση σε όλες τις υποδοµές του 
Τµήµατος Φυσικής.  

2. Υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής υποστήριξης µέσω µεταπτυχιακής υποτροφίας σε 
επιλεγµένους υποψηφίους. 

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να συµµετέχει στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος, τουλάχιστον για δύο εξάµηνα, όπως: α) 
συµµετοχή στη διδασκαλία φροντιστηριακών µαθηµάτων στους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τµήµατος, β) συµµετοχή στα εργαστήρια για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές και γ) επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές. 

4. Στο διδάκτορα, µετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής του, είναι δυνατόν να 
χορηγείται πριν από την καθοµολόγησή του βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της 
διατριβής του από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
1. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, µετά 
την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταµελής 
εξεταστική επιτροπή, στην οποία µετέχουν και τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής, έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. 
 
2. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να 
είναι µέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο 
Τµήµα. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων 
της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω 
συνταξιοδότησης καθηγητές Α.Ε.Ι., µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθµίδων 
Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 
 
3. Όλα τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας 
εκπόνησε τη διατριβή του. 
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4. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δηµόσια, ενώπιον της 
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και 
το κατά πόσον αυτή αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Βασικό κριτήριο για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής είναι η δηµοσίευση σηµαντικού µέρους της 
διατριβής σε έγκυρο διεθνές περιοδικό µε κριτές. 
 
5. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη 
τουλάχιστον πέντε (5) µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
 
6. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  
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