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Εισαγωγή Μεταπτυχιακών  Φοιτητών στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική» 
 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Φυσικής με τίτλο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και 
στην Πειραματική Φυσική», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου 
Ιωαννίνων (όπως αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 1759, απόφ. 14220 /17-5-2018) 
θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 
2022. 
 
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ.) ως «Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη Θεωρητική Φυσική» ή «Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στην Πειραματική Φυσική» 

(http://www.physics.uoi.gr/el/node/53). 
 
Στις εξετάσεις γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών 
(Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών και Βιολογίας), και 
συναφών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80)), 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και 
φοιτητές των Σχολών αυτών, που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2022. 
 
Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.) 
του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής: 
 
Α. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής 
Β. Γραπτές εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)  
Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. 
 
Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και 
διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. (Μ.Δ.Ε.) με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις γραπτές εισαγωγικές 
εξετάσεις στη Γενική Φυσική (υποχρεούνται όμως σε γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα 
και σε προφορική συνέντευξη).  

 
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού γίνονται δεκτοί με βάση τις επιδόσεις τους (α) 
στον πρώτο κύκλο σπουδών και (β) σε διεθνή τεστ καθώς και στη βάση συστατικών 
επιστολών. Οι τελευταίοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Το 
απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων είναι  το 



Γ1/C1 («πολύ καλή γνώση»).  Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η αναγνώριση 
του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 
[σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής 
(gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
2. Αντίγραφο πτυχίου. 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει 

στην επιλογή (π.χ. διπλωματική εργασία, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, 
συστατικές επιστολές, κ.λπ.). 

 
  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2651007491.  
 
 

 
 

Ιωάννινα, 20-06-2022 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
  

* 
 Παναγιώτης Κόκκας 

 Καθηγητής  
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας. 
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