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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Το παρόν κείµενο περιγράφει τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η δοµή και βασικές αρχές του οδηγού αυτού ο 
οποίος ήταν αποτέλεσµα πολύµηνης µελέτης της Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος, 
υπερψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος που έλαβε χώρα στις 3 
Νοεµβρίου 2008.  Ο νέος οδηγός σπουδών είναι απλός και σύντοµος και ισχύει για 
όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το Τµήµα Φυσικής 
πιστεύει ότι η νέα αυτή δοµή αποτελεί µια σαφή βελτίωση του προγενέστερου 
προγράµµατος, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και ότι θα 
βοηθήσει στην  περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης την οποία προσφέρει 
το Τµήµα στους φοιτητές του. 

 
 

Ηράκλειο, 4 Νοεµβρίου 2008  
 
 

Νίκος Παπαπανικολάου, Καθηγητής 
Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών 

 
Γιώργος Τσιρώνης, Καθηγητής 
Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής 
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ΠΠΕΡΙΛΗΨΗΕΡΙΛΗΨΗ   
 
Στο παρόν κείµενο περιγράφονται οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου από το Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δίνονται γενικές οδηγίες προς τους φοιτητές 
του Τµήµατος ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε επιτυχία. Συνοπτικά  για 
να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει: 
 
 Να φοιτήσει στο Τµήµα για τουλάχιστον 8 εξάµηνα, κατά την διάρκεια των οποίων  
να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά από µαθήµατα από τα οποία να 
συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System).  

 Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται 
από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα του Τµήµατος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 42 
από Μαθήµατα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο – αν υπάρχει - από µαθήµατα 
της Κατηγορίας Γ.  

 
 

1. Κ1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
Το Τµήµα Φυσικής προσφέρει στους φοιτητές του µια σειρά από µαθήµατα τα οποία 
κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
 Μαθήµατα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά» 
Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα είναι 22, είναι τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος 
και παρουσιάζονται στον Πίνακα A. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το 
Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στο Xειµερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάµηνα. 
Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 
µαθήµατα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS. 
 

 Μαθήµατα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» 
Τα µαθήµατα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τµήµα και παρουσιάζονται 
στον Πίνακα Β. Τα µαθήµατα είναι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου και 
προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές 
του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β 
τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 42 ECTS.  
 

 Μαθήµατα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» 
Τα µαθήµατα της Kατηγορίας Γ περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που 
προσφέρει το Τµήµατος Φυσικής, καθώς και µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από 
άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον 
διαθέσιµο αριθµό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες 
το Τµήµα καταρτίζει τη λίστα των  µαθηµάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία 
Γ. Αποφασίζει επίσης ποια  από τα µαθήµατα τα οποία προσφέρουν άλλα Τµήµατα 
συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή. 
 

 
Το Τµήµα Φυσικής διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο µάθηµα το οποίο 
ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ αν ο αριθµός των φοιτητών που εγγραφούν σε αυτό 
είναι µικρότερος του πέντε (5). 
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2. Κ2. ΚΥΡΙΟΙ ΥΡΙΟΙ ΚΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΟΝΕΣ ΦΦΟΙΤΗΣΗΣΟΙΤΗΣΗΣ  
 
Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής µαθηµάτων στο Τµήµα 
Φυσικής. 
 
 Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία ένας φοιτητής µπορεί να δηλώσει προς 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου είναι οκτώ (8). 

 Κάθε εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει µέχρι το πολύ οκτώ 
(8) µαθήµατα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:  
1. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α προηγουµένων εξαµήνων τα 
οποία δεν έχει περάσει, µε τη σειρά που αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 

2. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α του εξαµήνου φοίτησης στο 
οποίο είναι εγγεγραµµένος µε τη σειρά που αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 

3. Όποια µαθήµατα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυµεί. 
 Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») 
ένα µάθηµα πρέπει α) να το έχει συµπεριλάβει στην δήλωση των µαθηµάτων του 
εξαµήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάµηνο είτε κατά την 
εξεταστική του Σεπτεµβρίου µε προβιβάσιµο βαθµό, δηλαδή µε βαθµό ανώτερο ή 
ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθµός αξιολόγησης είναι το µηδέν (0), ο µέγιστος 
το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθµού το µισό (0.5). 

 Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιµο βαθµό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό 
µάθηµα το οποίο δήλωσε στο Χειµερινό ή στο Εαρινό εξάµηνο ενός ακαδηµαϊκού 
έτους µπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεµβρίου 
του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεµβρίου 
πρέπει να το συµπεριλάβει σε δήλωση µαθηµάτων εποµένου εξαµήνου φοίτησης 
για να µπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. 

 Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιµο βαθµό σε ένα µάθηµα κατά την 
εξεταστική περίοδο του Χειµερινού ή του Εαρινού εξαµήνου µπορεί αν το  επιθυµεί 
να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου 
ακαδηµαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθµολογία του. Για να το κάνει αυτό  
πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραµµατεία το αργότερο 15 µέρες πριν την 
έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ότι επιθυµεί να προσέλθει στις 
εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς. 

 
 
Ο βαθµός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόµενο του βαθµού (από 5 έως 10) 
σε κάθε µάθηµα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα 
ECTS του µαθήµατος, και διαιρώντας το µε το άθροισµα όλων των ECTS των 
µαθηµάτων αυτών. Το αποτέλεσµα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που 
ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 µονάδες ECTS αφαιρούνται από 
τον υπολογισµό του µέσου όρου τα επιπλέον µαθήµατα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη 
µικρότερη βαθµολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισµα µεγαλύτερο ή ίσο 
των 240 ECTS. 
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3. Π3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΟΤΥΠΟ ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΣΠΟΥΔΩΝΠΟΥΔΩΝ  
 
 Το Τµήµα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραµµα µαθηµάτων το οποίο 
µπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του µέσα σε 8 
εξάµηνα φοίτησης. Το κάθε µάθηµα αναφέρεται µε το συνοπτικό του όνοµα καθώς και 
µε τον κωδικό του, µέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α. 
Μαθήµατα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται µε το γενικό όνοµα «Μάθηµα 
Επιλογής». 
 

Εξάµηνο Φοίτησης 
1ο  2ο  3ο  4ο  
Φυσική I (Φ101) Φυσική ΙΙ (Φ102)  Συγ. Φυσική Ι (Φ201) Συγ. Φυσική ΙΙ (Φ202) 
Μαθηµατικά Ι (Φ111) Μαθηµατικά ΙΙ (Φ112) Διαφορικές Ι (Φ211) Διαφορικές ΙΙ (Φ212) 
Μαθ. για Φυς. Ι (Φ113) Εργαστήριο ΦΙ (Φ108) Εργαστήριο ΦΙΙ (Φ207) Κλασική Μηχ. Ι (Φ204) 
Αγγλικά Ι (Φ011) Αγγλικά ΙΙ (Φ012) Μάθηµα Επιλογής Εργαστήριο ΦΙΙΙ (Φ208) 
Η/Υ 0 (Φ150) Η/Υ Fortran (Φ151) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 

 
 

Εξάµηνο Φοίτησης 
5ο  6ο  7ο  8ο  
Κβαντοµηχανική Ι (Φ303) Ηλεκτροµαγνητισµός Ι (Φ301) Quarks (Φ403) Μάθηµα Επιλογής 
ΘερµοΣτατιστική (Φ306) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 
Προχ. Εργαστήρια Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 
Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 

 
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι 
ελεύθερος να το αναµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί, το Τµήµα Φυσικής θεωρεί ότι δεν 
είναι συνετό να υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που 
καλύπτεται από τα µαθήµατα προχωρηµένων εξαµήνων αλλά και ο τρόπος 
διδασκαλίας τους γίνεται µε την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το 
περιεχόµενο όλων των προηγούµενων µαθηµάτων.  
 
Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα µάθηµα δεν έχει αυστηρά 
προαπαιτούµενα. Αν όµως ένας φοιτητής επιθυµεί να δηλώσει ένα προχωρηµένο 
µάθηµα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά µαθήµατα προηγουµένων 
εξαµήνων συνιστάται  να ζητήσει τη συµβουλή του διδάσκοντα ή του Συµβούλου 
Καθηγητή του. 
 

 
 

4. 4. ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΦΥΣΙΚΗΣΥΣΙΚΗΣ  
 

Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των τεσσάρων υποχρεωτικών εργαστηριακών µαθηµάτων φυσικής (Φ-
108, Φ207, Φ208, Φ307) είναι διαφορετικοί. Αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα Β, και συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 
 Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα 
Εργαστηριακά µαθήµατα σε ένα εξάµηνο.  

 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα)” (Φ-108) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα  “Γενική Φυσική Ι’’ (Φ-
101) ή στα “Εννοιοτριβεία Φυσικής’’ (Φ-107). 
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 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)” (Φ-207) έχει ώς 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Γενική Φυσική ΙΙ’’ 
(Φ-102) και “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα)’’ (Φ-108). 

 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)” (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο 
την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)’’ 
(Φ-207). 

 Το µάθηµα “Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής Ι” (Φ-307) έχει  ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Εισαγωγή στην 
Σύγχρονη Φυσική Ι’’ (Φ-201) και “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)’’ (Φ-208). 

 
 

5. Μ5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΣΠΟΥΔΩΝΠΟΥΔΩΝ  
 
Το παρόν πρόγραµµα σπουδών ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 για όλους του 
φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα Φυσικής από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 και 
µετέπειτα.  
 
Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα σε προγενέστερα έτη πρέπει να συµπληρώσουν 
και αυτοί 144 ECTS από τα Μαθήµατα της Κατηγορίας Α.  Ο διαχωρισµός όµως των 
µαθηµάτων επιλογής σε Κατηγορίες Β και Γ δεν ισχύει και αρκεί να έχουν 
συµπληρώσει τουλάχιστον 96 ECTS από οποιαδήποτε µαθήµατα επιλογής έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς. 
 
Η αντιστοίχηση µονάδων ECTS σε µαθήµατα που έχουν δοθεί στο παρελθόν θα γίνει 
από την Επιτροπή Σπουδών και πάντως κατ΄αναλογία µε τα ισχύοντα σε τρέχοντα 
µαθήµατα. 
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6. Π6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
  

6.1 Π6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΑ   
 
Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζουµε τους τρεις Πίνακες οι οποίοι περιέχουν την 
κατανοµή µαθηµάτων ανά Κατηγορία  και τα ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε 
µάθηµα. 
 

Πίνακας Α – Μαθήµατα Κατηγορίας Α – «Υποχρεωτικά» 
A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 

1 Φ-101 Γενική Φυσική Ι 7 
2 Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι 7 
3 Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι 7 
4 Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή  4 
5 Φ-011 Αγγλικά Ι 4 
6 Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ 7 
7 Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ 7 
8 Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική και Θερµοδυναµική 7 
9 Φ-151 Γλώσσα Προγραµµατισµού (FORTRAN ή C) 6 
10 Φ-012 Αγγλικά ΙΙ 4 
11 Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι 7 
12 Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 7 
13 Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισµός 7 
14 Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 7 
15 Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7 
16 Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι 7 
17 Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ: Οπτική 7 
18 Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι 7 
19 Φ-306 Θερµοδυναµική και Στατιστική 7 
20 Φ-307 Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής 7 
21 Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι 7 
22 Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν 7 

  Σύνολο 144 
 
Παρατηρήσεις Πίνακα Α: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος 
να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα του Πίνακα Α. Σε περίπτωση 
αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα από αυτά κατά τις εξετάσεις ενός ακαδηµαϊκού έτους, 
ο φοιτητής υποχρεούται να τα δηλώσει και πάλι στο αµέσως επόµενο εξάµηνο 
σπουδών κατά το οποίο προσφέρονται. Η σειρά δήλωσης πρέπει να γίνεται µε τον 
αύξοντα αριθµό τους (Α/Α) όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α,  δηλαδή πρώτα 
τα µαθήµατα µε µικρό αριθµό (χαµηλότερων ετών) και στη συνέχεια αυτά 
µεγαλύτερων ετών. 
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Πίνακας Β – Μαθήµατα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» 

A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 
1 Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ 6 
2  Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση 6 
3 Φ-406 Μηχανική Συνεχών Μέσων 6 
    
4 Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων 6 
5 Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών 7 
6 Φ-461 Εργαστήρια Laser  & Μοντέρνας Οπτικής  7 
    
7 Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ (Κυµατική) 6 
8 Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ (Δοµή της Ύλης) 6 
    
9 Φ-230 Αστροφυσική Ι 6 
10 Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ 6 
11 Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον 6 
    

12 Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική 6 
13 Φ-467 Ατοµική Μοριακή και Οπτική Φυσική 6 
    

14 Φ-273 Φυσική και Τεχνολογία Ηµιαγωγικών Διατάξεων   6 
15 Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 
    

16 Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι 6 
17 Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 
    

18 Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία 6 
19 Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις 6 
20 Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 6 
    
-  Μεταπτυχιακά Μαθήµατα των Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
«Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής 
Νανοηλεκτρονικής ΦΩ.ΝΗ» του Τµήµατος Φυσικής. 

5 ή 6 

    
 
Παρατηρήσεις Πίνακα Β: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος 
κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς µαθήµατα της 
Κατηγορίας Β, τα οποία παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα, που αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 42 ECTS. Ο Πίνακας περιλαµβάνει προπτυχιακά µαθήµατα στα οποία 
προσθέτονται και όλα τα Μεταπτυχιακά µαθήµατα των 5 ή 6 ECTS τα οποία 
προσφέρονται από το Τµήµα Φυσικής στα πλαίσια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής 
- ΦΩ.ΝΗ.  
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Πίνακας Γ – Μαθήµατα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» 

A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 
1 Φ-491 Διπλωµατική Εργασία 12 
 Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής Ι 6 
 Φ-107 Εννοιοτριβεία της Φυσικής 6 
 Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική 6 
 Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 6 
 Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική 6 
 Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης 6 
 Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 6 
 Φ-457 Μαθηµατικά  Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι 6 
 Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων 7 
 Φ-485 Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισµένων Αερίων 6 
 Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική 6 
 ... ... ... 
 Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά 5 
 … … … 
 … Ξένες Γλώσσες Ι,ΙΙ,ΙΙI,ΙV 4 
 … … … 
    
- - Επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
- 

    
 
Παρατηρήσεις Πίνακα Γ: Τα µαθήµατα Κατηγορίας Γ τα οποία περιλαµβάνονται στον 
παραπάνω Πίνακα  είναι ενδεικτικά µια που το αν προσφέρονται ή όχι από το Τµήµα 
Φυσικής εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιµότητα διδακτικού 
προσωπικού µε εµπειρία στην συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η Κατηγορία Γ περιλαµβάνει 
επίσης και επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο συνολικός κατάλογος των µαθηµάτων Κατηγορίας Γ θα 
ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου. Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής 
είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει 
επιτυχώς όσα µαθήµατα της Κατηγορίας Γ απαιτούνται ώστε να συµπληρώσει τα 240 
ECTS που είναι το ελάχιστο για την απόκτηση του  πτυχίου Φυσικής. 
 
Στο µάθηµα «Διπλωµατική Εργασία» ο φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική 
εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συµβούλου που προέρχεται από το Τµήµα 
Φυσικής. Η κατοχύρωση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση 
την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από τριµελή επιτροπή, τα µέλη  της οποίας 
ορίζονται από την Επιτροπή Σπουδών. 
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6.2 Π6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΒΒ   
 
Στο Παράρτηµα Β, παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι κανονισµοί λειτουργίας και 
αξιολόγησης των υποχρεωτικών Εργαστηριακών µαθηµάτων Φυσικής (Φ-108, Φ-207, 
Φ-208, Φ-307).  
 
 

6.2.1 Κ6.2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
 Τα εργαστήρια Φ-108, Φ-207, Φ-208, και Φ-307, προσφέρονται και τα δύο 
εξάµηνα του έτους.  

 
 Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα 
Εργαστηριακά µαθήµατα το εξάµηνο ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις τους.  

 
 Οι δηλώσεις των εργαστηριών γίνονται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν την έναρξη 
των µαθηµάτων του εξαµήνου στον διδάσκοντα ή στον υπεύθυνο Εργαστηρίου. 
Μια που ο αριθµός των τµηµάτων και διθέσιων εργαστηριακών θέσεων είναι 
περιορισµένος ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση αδυναµίας 
εγγραφής ο φοιτητής αποκτά προτεραιότητα εγγραφής για το επόµενο εξάµηνο.  

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα)” (Φ-108) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα  Γενική Φυσική Ι (Φ-
101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107) 

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)” (Φ-207) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-
102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) 

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)” (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο 
την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα: Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) 
(Φ-207) 

 
 Το µάθηµα “Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής Ι” (Φ-307) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Εισαγωγή στην 
Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ3) (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) 

 
 Σε όλα τα Εργαστήρια µπορεί ο φοιτητής να χάσει µόνο ένα εργαστηριακό µάθηµα 

(πείραµα) κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων ωρών το οποίο και θα 
αναπληρώνει σε άλλο χρόνο µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. 
Αδυναµία παρακολούθησης δύο (2) ή περισσότερων εργαστηριακών µαθηµάτων 
συνεπάγεται ότι ο φοιτητής δεν περνά το µάθηµα και πρέπει να επαναλάβει εκ 
νέου το Εργαστήριο και θα κάνει όλα τα πειράµατα και εργαστηριακές αναφορές 
σε επόµενο εξάµηνο 
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6.2.2 Κ6.2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
Ο εκάστοτε διδάσκων διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το τρόπο αξιολόγησης 
του µαθήµατός του. Παρά το γεγονός αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαστηρίων 
προτείνεται η παρακάτω µορφή αξιολόγησης για να διατηρηθεί µία οµοιοµορφία στις 
απαιτήσεις που έχει το Τµήµα από το τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται οι φοιτητές στα εργαστηριακά µαθήµατα.  
 
Στο Φ-108 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1). Ο µέσος βαθµός των 
αναφορών υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 

 10% του βαθµού προέρχεται από την προφορική εξέταση κάθε εβδοµάδα κατά 
την διάρκεια του εξαµήνου. (Α2) 

 40% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου 
(Β1) 

 
Στο Φ-207 και Φ-208 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές και προφορική εξέταση κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου όπως καθορίζει ο διδάσκων (Α). Ο µέσος βαθµός από 
όλες τις αναφορές υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 

 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
(Β1) 

 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία 
πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) 

 
 

Στο Φ-307 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 25% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) ή/και εκπόνηση µιας 
µικρής εργασίας (τεχνική ανάλυση ενός οργάνου υψηλής τεχνολογίας που 
σχετίζεται κάπως µε τη φυσική που διδάσκεται στα διάφορα πειράµατα των 
εργαστηρίων) 

 25 % προφορική εξέταση στο πείραµα και διατάξεις κάθε εβδοµάδα κατά του 
εξαµήνου. (Α2) 

 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου. (Β1) 

 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία 
πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) 

 
Για όλα τα υποχρεωτικά εργαστήρια θα ισχύουν τα εξής: 

 
 Αν ένας φοιτητής έχει βαθµό  Α (=Α1+Α2)<5 δεν µπορεί να λάβει µέρος στις 
γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το µάθηµα σε µελλοντικό 
εξάµηνο, και να το επαναλάβει εξ’ολοκλήρου εκτελώντας και πάλι όλα τα 
πειράµατα. 

 
 Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από τα 
εργαστηριακά µαθήµατα πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε βαθµό ανώτερο του 5 
σε κάθε επιµέρους κοµµάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>5,  Β1>5 και Β2>5. Αυτό 
αντιστοιχεί σε προβιβάσιµο βαθµό στην αξιολόγηση εργασιών και 
προετοιµασίας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (Α), τελική θεωρητική γραπτή 
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εξέταση (Β1) και στην πειραµατική τελική εξέταση για τα Φ-207, Φ-208, & Φ-
307 (Β2). Όπως προαναφέρθηκε το µάθηµα Φ-108 δεν έχει βαθµό Β2.  

 
 Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθµολογίας στην Γραµµατεία στην οποία 
φαίνονται µαζί µε τον τελικό βαθµό και οι τρεις επιµέρους βαθµοί Α, Β1 και Β2.  

 
 Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β1<5 ή Β2<5 οφείλει να δηλώσει το 

µάθηµα  εκ νέου σε µελλοντικό εξάµηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή 
Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί µόνο στο τελικό µέρος διατηρώντας τον βαθµό 
(Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και τους 
αντίστοιχους βαθµούς Β1 η Β2 (>5). Για τα µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Φ-Ι 
(Φ-108) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης  της τελικής εξέτασης (Β1) και 
στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.   

    
 
 

6.2.3 Μ6.2.3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΣ ΔΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
Φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν πριν από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006  για τους 
οποίους ίσχυαν άλλα προαπαιτούµενα ή δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων 
του ενός υποχρεωτικών Εργαστηρίων το εξάµηνο, θα ισχύουν µεν οι παλαιοί 
κανονισµοί δήλωσης Εργαστηρίων, αλλά θα ακολουθούνται οι νέες διατάξεις 
αξιολόγησής τους (τρόποι βαθµολογίας, αριθµός αναφορών κ.τ.λ.) . 
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6.2 Π6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΓ   
 
Στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζουµε την διδακτέα ύλη, προτεινόµενα συγγράµµατα και 
παρατηρήσεις όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων τα οποία προσφέρονται από το 
Τµήµα Φυσικής, µε αύξοντα αριθµό κωδικού του µαθήµατος. 
 
Ο πίνακας παρουσίασης του κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µια σειρά από πληροφορίες 
οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει το όνοµα και κωδικό 
του µαθήµατος (ο οποίος αποτελείται από το γράµµα «Φ», ακολουθούµενο από 3 
ψηφία) καθώς και την  ένδειξη Α, Β, Γ που προσδιορίζει την κατηγορία στην οποία 
ανήκει το µάθηµα. Περιέχει επίσης τον αριθµό των ECTS (που υποδηλώνει το φόρτο 
εργασίας τον οποίο πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του µαθήµατος), τις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατα ανά εβδοµάδα 
(δίνονται ως άθροισµα των ωρών διαλέξεων/θεωρίας και ασκήσεων) καθώς και την 
ιστοσελίδα του µαθήµατος όπου ο φοιτητής µπορεί να βρει περισσότερες 
πληροφορίες. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα περιλαµβάνει τα προτεινόµενα 
συγγράµµατα, τη διδακτέα ύλη (syllabus) και µια σύντοµη περιγραφή του διδακτικού 
σκοπού στον οποίο ανταποκρίνεται το µάθηµα. 
 
 

6.2.6.2.1 Κ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Α ––   «  «ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΜΑΘΗΜΑΤΑΑΘΗΜΑΤΑ»»  
 
 

ΦΦ--101101  Γενική Φυσική I (Φ1)Γενική Φυσική I (Φ1)  AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph101.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης 
της µηχανικής, κυµατικής, και θερµοδυναµικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε 
ανώτερο επίπεδο µαθηµατικών. Eισάγονται και χρησιµοποιούνται ο απειροστικός λογισµός και 
απλές διαφορικές εξισώσεις στη διατύπωση των νόµων της φυσικής και στη λύση των 
προβληµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μηχανική: Εισαγωγή, Κλίµακες – Κίνηση σε 1 διάσταση – Κίνηση σε 2 διαστάσεις – Νόµοι του 
Newton -  Κυκλική κίνηση – Έργο, Δυναµική & Κινητική Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας – 
Γραµµική Ορµή & Κρούσεις – Περιστροφή στερεού σώµατος – Κύλιση, στροφορµή & ροπή – 
Νόµος της Παγκόσµιας Έλξης  
 
Κυµατική: Ταλαντώσεις – Κυµατική κίνηση – Ηχητικά κύµατα, Ακουστική, Φαινόµενο Doppler 
– Επαλληλία & Στάσιµα κύµατα – Συντονισµός 
 
Θερµοδυναµική: Θερµοκρασία & ιδανικά αέρια –Κινητική θεωρία αερίων - Θερµότητα 1ος 
νόµος της Θερµοδυναµικής – Εντροπία 2ος νόµος της Θερµοδυναµικής 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
1. «Physics for Scientists & Engineers» – R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ) – Μετάφραση Λ. 

Ρεσβάνης 
2. «Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young – Τόµος Ι 
 

 
 
 

http://ph101.edu.physics.uoc.gr
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