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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Το παρόν κείµενο περιγράφει τον κανονισµό του προγράµµατος µεταπτυχιακών 
σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» του Τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
 
Το Τµήµα Φυσικής είναι το πρώτο Τµήµα στην Ελλάδα το οποίο πρόσφερε από το 
1985 οργανωµένες µεταπτυχιακές σπουδές στην Φυσική. Μέχρι σήµερα 352 φοιτητές 
έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό  Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε διάφορους τοµείς της 
σύγχρονης φυσικής και συνέχισαν µε επιτυχία την καριέρα τους τόσο σε ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Περισσότερα 
στοιχεία για όλους τους µεταπτυχιακούς µας απόφοιτους µας βρίσκονται διαθέσιµα 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
 

http://www.physics.uoc.gr/el/masters  
 
Το Π.Μ.Σ. Φωτονική και Νανοηλεκτρονική αναµορφώθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 
2017-2018, ώστε να ακολουθήσει τις απαιτήσεις του νόµου 4485/4-8-2017, για την 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

 
 

Ηράκλειο, 1 Ιουνίου 2018  
 

 
Ιωσήφ Παπαδάκης, Καθηγητής 
Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» (“ΦΩ.ΝΗ.”) 

 
Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσφέρει το Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» («ΦΩ.ΝΗ.»). Το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ΦΩ.ΝΗ.» οδηγεί σε Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ. - Master) στη «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική». 
 
Το Π.Μ.Σ. «ΦΩ.ΝΗ.» είναι πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, διάρκειας 18 µηνών. 
 
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και τις διατάξεις του ισχύοντος νόµου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
 
1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. στο Τµήµα Φυσικής 
είναι η Συνέλευση του Τµήµατος (Σ.Τ.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.M.Σ. 
και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η Σ.Τ. είναι υπεύθυνη για τον ορισµό των µελών της 
Σ.Ε., την κατανοµή κι ανάθεση της διδασκαλίας µαθηµάτων, την έγκριση εισαγωγής 
νέων φοιτητών, την έγκριση της παράτασης ή αναστολής σπουδών ή διαγραφής 
µεταπτυχιακών φοιτητών και, γενικά, όλα τα θέµατα που ορίζει ο νόµος. 
 
2. Η Σ.Ε. ορίζεται µε απόφαση της Σ.Τ. για διετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης, 
και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
Εξετάζει τις αιτήσεις νέων φοιτητών, επιλέγει τους εισακτέους φοιτητές και εισηγείται 
στη Σ.Τ. τον πίνακα επιτυχόντων προς επικύρωση.  
 
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι µέλος της Σ.Ε. και έχει την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. 
του Τµήµατος Φυσικής Α’ ή Β’ βαθµίδας µε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το 
Π.Μ.Σ. Ορίζεται µαζί µε τον Αναπληρωτή του από τη Σ.Τ. για διετή θητεία, που µπορεί 
να ανανεωθεί µία φορά. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε. και στη Σ.Τ. 
κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόµενες θητείες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
 
1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικής έχει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. «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 
Διπλωµατικής Εργασίας, 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.  
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3. Σε κάθε εγγραφόµενο µεταπτυχιακό φοιτητή παραδίδονται, µε φροντίδα της  
Γραµµατείας, φοιτητική ταυτότητα, οδηγός µεταπτυχιακών σπουδών και δελτίο 
φοιτητικού εισιτηρίου. Επίσης η Γραµµατεία ενηµερώνει τους φοιτητές για 
προβλεπόµενη παροχή υγειονοµικής περίθαλψης σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο. 
 
4. Η Γραµµατεία αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει µε τρόπο ανεξάρτητο από τους 
διδάσκοντες την µυστική διαδικασία αξιολόγησης κάθε µαθήµατος και του αντίστοιχου 
διδάσκοντος, από του µεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το µάθηµα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
1. Στο Π.M.Σ. «ΦΩ.ΝΗ.» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων Σχολών Θετικών 
Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών Μηχανικών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών 
των A.E.I. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων οµοταγών τµηµάτων της αλλοδαπής. 
 
2. Φοιτητές του Π.Μ.Σ. «ΦΩ.ΝΗ.» δεν πληρώνουν τέλη φοίτησης.  
 
3. Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα πέντε 
(15) φοιτητές κατ’ έτος.  
 
4. Ο συνολικός αριθµός εισακτέων ανά έτος θα είναι µικρότερος από το διπλάσιο του 
αριθµού των υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. 
 
5. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος το Τµήµα Φυσικής προκηρύσσει την υποβολή αιτήσεων 
εγγραφής στο Π.Μ.Σ., ανακοινώνοντας και το µέγιστο αριθµό θέσεων µεταπτυχιακών 
φοιτητών, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Στην προκήρυξη καθορίζεται και η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων. Οι σχετικές αιτήσεις, µαζί µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
 
6. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
 
α) Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φυσικής, στην οποία ο υποψήφιος 
θα αναφέρει συνοπτικά: α) τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του που τον οδήγησαν 
να επιλέξει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, β) τις σχετικές γνώσεις και εµπειρία του, 
από παρακολούθηση µαθηµάτων, πτυχιακή/διπλωµατική εργασία, εργαστηριακή ή 
ερευνητική απασχόληση  και γ) τις προοπτικές σταδιοδροµίας που διαβλέπει µετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών. 
β) Βιογραφικό Σηµείωµα. 
γ) Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
δ) Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων. 
ε) Δήλωση και σχετικά έγγραφα για επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές οι οποίοι γνωρίζουν 
προσωπικά την ακαδηµαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές 
και ενδεχόµενη ερευνητική ασχολία. 

 
Ειδικά για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προβλέπονται τα εξής: 
 

(α) Αν το ίδρυµα στο οποίο απέκτησαν το Πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και περιλαµβάνεται στον σχετικό κατάλογο οµοταγών Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής, η αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. απαιτείται να συνοδεύεται µόνο από 
αντίγραφο αίτησης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του Πτυχίου ως ισότιµου 
προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ. είναι δυνατή, 
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αλλά η απονοµή Δ.Μ.Σ. από το Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την προηγούµενη αναγνώριση 
του Πτυχίου. 
 
(β) Στην περίπτωση Πτυχίου από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής που δεν έχει αναγνωρισθεί 
ως οµοταγές των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. απαιτείται να 
συνοδεύεται από (α) αντίγραφο αίτησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ως οµοταγές των Ελληνικών και (β) αντίγραφο αίτησης 
αναγνώρισης του Πτυχίου ως ισότιµου προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά 
Α.Ε.Ι. Η εγγραφή του φοιτητή  στο Π.Μ.Σ. καθίσταται δυνατή µετά την αναγνώριση 
του ιδρύµατος ως οµοταγές Α.Ε.Ι. και, στη συνέχεια, ισχύουν όσα προβλέπονται 
στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
7. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Σ.Τ. µετά από εισήγηση του 
Διευθυντή Π.Μ.Σ. ως προεδρεύοντος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εκτελεί χρέη 
επιτροπής επιλογής των υποψηφίων. Στο έργο αυτό η Επιτροπή Επιλογής µπορεί να 
συνεπικουρείται από άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικής.  
 
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 και εκτιµώντας κατά πόσο µπορεί 
να ενταχθεί αρµονικά στο ακαδηµαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον του Τµήµατος και 
να ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς.  
Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των 
προπτυχιακών 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 
πτυχιακή/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 τους 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.  
 
8. Η Σ.Ε. µπορεί να ζητήσει προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη από τους 
υποψηφίους στην περίπτωση που θεωρεί ότι χρειάζονται παραπάνω στοιχεία για την 
απόφασή της, καθώς και για την διαπίστωση της απαιτούµενης γλωσσοµάθειας. 
 
9. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί δεν κατατάσσονται µε σειρά προτεραιότητας. 
Απλά διαχωρίζονται σε αυτούς που δε γίνονται δεκτοί, σε αυτούς που γίνονται δεκτοί, 
και σε αυτούς που γίνονται δεκτοί µε υποτροφία (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). 
 
10. Ανάλογα µε τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση είναι δυνατόν να προσφερθούν 
υποτροφίες στους καλύτερους από τους εισακτέους φοιτητές. Οι φοιτητές που 
λαµβάνουν υποτροφία καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
1. Οι διδάσκοντες των µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ. καθορίζονται από τη Σ.Τ. ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε. και προέρχονται σε ποσοστό άνω του 60% από το Τµήµα Φυσικής. 
Μπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα λόγω 
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ορίου ηλικίας µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, ή επισκέπτες καθηγητές και διδάσκοντες 
σύµφωνα µε το Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος, ή µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή άλλου 
Α.Ε.Ι. ή 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. Για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, η Σ.Ε. ύστερα από 
αίτηση του υποψηφίου, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριµελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Ο επιβλέπων οφείλει να έχει 
τακτική συνεργασία µε το φοιτητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής 
εργασίας του.  
 
4. Ο επιβλέπων ή µέλος εξεταστικής επιτροπής που ορίζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
είναι είτε (α) µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικής είτε (β) µέλος Δ.Ε.Π. άλλου 
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή ερευνητής βαθµίδας Α', Β' ή Γ' του Ι.Τ.Ε., στον 
οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία µαθήµατος του Π.Μ.Σ. κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος. Επίσης, µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι και αφυπηρετήσαντα λόγω ορίου 
ηλικίας µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος. Ο ορισµός επιβλέποντος ή µέλους εξεταστικής 
επιτροπής της ανωτέρω περίπτωσης (β), για την περίπτωση που δεν καλύπτεται η 
προϋπόθεση διδασκαλίας µαθήµατος, είναι δυνατή µε  αιτιολογηµένη απόφαση της 
Συνέλευσης Τµήµατος (Σ.Τ.) µετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
 
5. Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής µπορεί να είναι επιβλέπων σε έξι (6), το πολύ, 
µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες ταυτόχρονα, συνολικά για όλα τα Π.Μ.Σ. στα 
οποία συµµετέχει. 
 
6. Στην τριµελή επιτροπή εξέτασης κι έγκρισης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας, πρόεδρος είναι ο επιβλέπων της διπλωµατικής. Τα µέλη της επιτροπής 
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό 
αντικείµενο του προγράµµατος.  
 
7. Μετά το πέρας της διπλωµατικής εργασίας, ο επιβλέπων σε συνεργασία µε τον 
φοιτητή και τη Γραµµατεία του Τµήµατος, καθορίζουν την ηµεροµηνία για τη δηµόσια 
παρουσίαση και υποστήριξη της ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την επιτυχή 
υποστήριξη, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό έγκρισης και βαθµολόγησης της 
διατριβής, που προωθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
 

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. Για την εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, ο µεταπτυχιακός φοιτητής 
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στο τέλος του 2ου εξαµήνου υποβάλει αίτηση στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. µε τον 
προτεινόµενο τίτλο της εργασίας και τον προτεινόµενο επιβλέποντα και επισυνάπτει 
περίληψη της προτεινόµενης εργασίας. 
 
3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν τον 
Πρόεδρο του Π.Μ.Σ. και τον επιβλέποντα της διπλωµατικής τους για την πορεία των 
σπουδών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
τους εργασίας.    
 
4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως την Γραµµατεία 
του Τµήµατος για λήψη υποτροφίας µεταπτυχιακών σπουδών ή αµοιβή εκπόνησης 
διπλωµατικής εργασίας από πηγή εκτός του Τµήµατος Φυσικής. 
 
5. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν κάθε µάθηµα που παρακολουθούν και τον 
αντίστοιχο διδάσκοντα, συµπληρώνοντας ανώνυµα το σχετικό Έντυπο Αξιολόγησης 
που τους παρέχει η Γραµµατεία του τµήµατος. 
 
6. Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. µπορεί να χορηγείται από τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, έπειτα από αίτησή τους, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.  
 
7. Πειθαρχικά παραπτώµατα για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές συνιστούν η 
λογοκλοπή, ο σφετερισµός ερευνητικών δεδοµένων ή άλλου υλικού που έχει 
συλλεχθεί από άλλο άτοµο ή οµάδα και η παραποίηση ερευνητικών δεδοµένων ή 
πληροφοριών.  
 
8. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τους ενδεδειγµένους για τα 
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας κανόνες συµπεριφοράς, ώστε να µην διαταράσσεται 
η δηµοκρατική λειτουργία και να µην θίγεται το κύρος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του 
Τµήµατος Φυσικής και των λειτουργών του και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η µη 
συµµόρφωση του µεταπτυχιακού φοιτητή µε αυτούς τους κανόνες, η εκ προθέσεως 
καταστροφή περιουσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και η εκούσια παρεµπόδιση της 
εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα. 
 
9. Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές η πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωµα 
ασκείται από τον πρόεδρο του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ανάλογα 
µε την βαρύτητα του παραπτώµατος, η πειθαρχική ποινή µπορεί να είναι έγγραφη 
επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων του Τµήµατος και του 
Πανεπιστηµίου, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, διαγραφή από τα µητρώα των 
µεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική»  ορίζεται σε 
τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Το πρόγραµµα σπουδών είναι αποκλειστικά πλήρους 
φοίτησης.   
 
2. Παράταση της κανονικής διάρκειας φοίτησης είναι δυνατή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για τρία (3) το πολύ εξάµηνα. Παράταση στη διάρκεια φοίτησης δίνεται 
εφ’ όσον ο ενδιαφερόµενος φοιτητής υποβάλλει επαρκώς αιτιολογηµένη αίτηση στη 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από το τέλος της προβλεπόµενης 
διάρκειας σπουδών. Η παράταση σπουδών εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 
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Τµήµατος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.  
 
3. Μετά την παρέλευση έξι (6) εξαµήνων, από την έναρξη των Μεταπτυχιακών 
σπουδών του, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή, αν δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., και 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.  
 
4. Στην περίπτωση που µεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
Διπλωµατική Εργασία αλλά έχει αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων, 
δύναται µετά από αίτηση του να εξετασθεί από τριµελή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος µε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα, στην οποία 
δεν συµµετέχει ο διδάσκων του µαθήµατος. Η αίτηση υποβάλλεται εντός διηµέρου 
µετά την σχετική ενηµέρωση του από την αρµόδια Γραµµατεία. 
 
5. 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 τη Συνέλευση του Τµήµατος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
1. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα διδάσκονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ένα 
µάθηµα διδάσκεται οπωσδήποτε στην Αγγλική γλώσσα όταν ένας εγγεγραµµένος 
µεταπτυχιακός φοιτητής, ή ο διδάσκων επισκέπτης καθηγητής, δεν γνωρίζει επαρκώς 
την Ελληνική γλώσσα. 
 
2. Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα, 
συµπεριλαµβάνοντας περίληψη της στα Ελληνικά.  
 
3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά µαθήµατα που  αντιστοιχούν 
σε 4 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες ασκήσεων-εργασιών (6 ECTS έκαστο), Μαθήµατα 
επιλογής που αντιστοιχούν σε 2 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες ασκήσεων-εργασιών (5 
ECTS έκαστο) καθώς και µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής που αντιστοιχούν είτε στη 
διερευνητική µελέτη σύγχρονων ερευνητικών θεµάτων και τεχνικών (16 ECTS) ή στα 
εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τµήµατος Φυσικής (3 ECTS έκαστο), τα οποία επιλέγει ο 
υποψήφιος, σε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες και την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
 
4. 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 
διαθεσιµότητα των διδασκόντων. 
 
Α΄Εξάµηνο: Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου οι φοιτητές προβλέπεται να 
παρακολουθήσουν 2  Υποχρεωτικά Μαθήµατα (12 ECTS), 1 µάθηµα Υποχρεωτικής 
Επιλογής (3 ECTS) και 3 Μαθήµατα επιλογής (15 ECTS). 
Σύνολο Εξαµήνου: 30 ECTS.  
 
 
Τίτλος ECTS 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα  

Εφαρµοσµένη Κβαντική Φυσική 6 
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Τίτλος ECTS 

Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία Λέιζερ 6 

  

Μαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής   

Διδακτική Εργαστηρίων Ι 3 

  

Μαθήµατα Επιλογής  

Θεµέλια της Σύγχρονης Οπτικής    5 

Επιστήµη Λεπτών Υµενίων και Νανοδοµών Ηλεκτρονικής   5 

Προχωρηµένη Ατοµική και Μοριακή Φυσική 5 

Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγών  5 

Κβαντική Οπτική και Κβαντική Πληροφορία   5 

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συµπυκνωµένης Ύλης 5 

Ειδικά Θέµατα Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής 5 

 
 
Β’ Εξάµηνο: Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου οι φοιτητές προβλέπεται να 
παρακολουθήσουν 1 Υποχρεωτικό Μάθηµα (6 ECTS) 2 µαθήµατα Υποχρεωτικής 
Επιλογής (16 ή 3 ECTS έκαστο) και 1 Μάθηµα Επιλογής (5 ECTS).  
Σύνολο Εξαµήνου: 30 ECTS 
 
Τίτλος ECTS 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα  

Φυσική Ηµιαγωγικών Διατάξεων  6 

  

Μαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής   

Σύγχρονα Ερευνητικά Θέµατα και Τεχνικές 16 

Διδακτική Εργαστηρίων ΙI 3 

  

Μαθήµατα Επιλογής  

Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών Παλµών      5 

Ηµιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις   5 

Φυσική Διατάξεων Δισδιάστατων Ηµιαγωγών 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 ερευνητικής Διπλωµατικής Εργασίας 
τους (30 ECTS). Για την ανάθεση, επίβλεψη και εξέταση της Διπλωµατικής εργασίας 
ακολουθούνται οι διαδικασίες και κανονισµοί των άρθρων 4 και 5 του παρόντος 
κανονισµού. 
 
5. Μία δηµόσια ανακοινώσιµη έκδοση της Διπλωµατικής Εργασίας, η οποία 
διαφυλάττει τα στοιχεία πνευµατικής ιδιοκτησίας που εκκρεµεί µελλοντική αξιοποίηση 
τους σε δηµοσιεύσεις, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κλπ., αναρτάται στο διαδικτυακό 
τόπο της σχολής. 
 
6. Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε µάθηµα αξιολογείται µε τους ενδεδειγµένους 
τρόπους για το αντίστοιχο µάθηµα, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Η αξιολόγηση 
µπορεί να περιλαµβάνει γραπτή ή προφορική τελική εξέταση, µία ή περισσότερες 
ενδιάµεσες εξετάσεις κατά την διάρκεια του εξαµήνου, παράδοση εργασιών ή 
ασκήσεων, καθώς και παρουσιάσεις εργασιών. Η τελική εξέταση πραγµατοποιείται 
εντός της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαµήνου, η οποία καθορίζεται από τα αρµόδια 
όργανα του Ιδρύµατος και είναι κοινή µε την εξεταστική περίοδο των προπτυχιακών 
µαθηµάτων.  
 
7. Μετά από έγκριση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι 
είναι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φυσικής µπορούν να κατοχυρώσουν µεταπτυχιακά 
µαθήµατα στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς κατά την διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών τους, αν οι διδακτικές µονάδες των µαθηµάτων δεν έχουν συνυπολογισθεί 
στις απαιτούµενες διδακτικές µονάδες για την απόκτηση του Πτυχίου Φυσικής. 
 
8. Εναλλακτικά 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 
Π.Μ.Σ. της Σχολής Θετικών Επιστηµών ή από µαθήµατα του προγράµµατος 
ERASMUS.  
Για την εγγραφή σε µεταπτυχιακό µάθηµα από άλλο Τµήµα, ή σε µαθήµατα 
ERASMUS, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η οποία και καθορίζει 
τα αποδιδόµενα ECTS.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 90 ECTS τα οποία 
υπολογίζονται ως εξής: (α) 60 ECTS από παρακολούθηση µαθηµάτων και επιτυχία 
στις εξετάσεις αυτών και (β) 30 ECTS από εκπόνηση και συγγραφή ερευνητικής 
Διπλωµατικής Εργασίας ειδίκευσης, και επιτυχή δηµόσια παρουσίασή της ενώπιον 
τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
 
2. Για την αξιολόγηση της συνολικών επιδόσεων του µεταπτυχιακού φοιτητή εξάγεται 
ο Βαθµός του Δ.Μ.Σ. που είναι ο σταθµισµένος – σύµφωνα µε τα αποδιδόµενα ECTS – 
µέσος όρος των βαθµών της Διπλωµατικής Εργασίας, των 3 υποχρεωτικών 
µαθηµάτων και 4 µαθηµάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε 20 ECTS. Ο φοιτητής 
δύναται να παρακολουθήσει επιτυχώς περισσότερα µαθήµατα επιλογής, αλλά στον 
βαθµό Δ.Μ.Σ. συνυπολογίζονται τέσσερα µαθήµατα επιλογής που αντιστοιχούν σε 20 
ECTS. 
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3. Πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες (1) για την ταυτότητα του κατόχου του τίτλου 
σπουδών, (2) το είδος του τίτλου σπουδών, (3) το επίπεδο του τίτλου, (4) το 
περιεχόµενο σπουδών και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν (συµπεριλαµβανοµένου 
του βαθµού Δ.Μ.Σ., (5) γενικές πληροφορίες για τις περαιτέρω δυνατότητες που 
προσφέρει ο τίτλος και (6) άλλες συµπληρωµατικές πληροφορίες, παρέχονται στο 
«Παράρτηµα Διπλώµατος» που συνοδεύει το απονεµόµενο Δ.Μ.Σ.   
 
4. Το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος του απονεµόµενου Δ.Μ.Σ. είναι 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τους κανονισµούς των αρµοδίων οργάνων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Κάθε µάθηµα και διδάσκων αξιολογούνται από τους φοιτητές στο τέλος του εξαµήνου 
µέσω της ανώνυµης συµπλήρωσης σχετικού Εντύπου Αξιολόγησης Μαθήµατος του 
Τµήµατος Φυσικής. Η διαδικασία αξιολόγησης οργανώνεται και υλοποιείται από την 
Γραµµατεία του Τµήµατος, ανεξάρτητα από τους διδάσκοντες. Τα συνολικά 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης κάθε µαθήµατος και διδάσκοντος είναι, στη συνέχεια, 
διαθέσιµα στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον 
Πρόεδρο του Τµήµατος Φυσικής.   
 
Οι λοιπές διαδικασίες εσωτερικής κι εξωτερικής αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. ακολουθούν 
τις διατάξεις των ισχυόντων νόµων και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  
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