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Σκοπός του Τμήματος είναι να προαγάγει την επιστημο-
νική γνώση στον τομέα της φυσικής και να προσφέρει εκ-
παίδευση υψηλής ποιότητας στη φυσική με βάση διεθνή 
πρότυπα, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους του με κα-
τάλληλα προσόντα για τον δημόσιο τομέα, τη βιομηχανία, 
τον τομέα υπηρεσιών, αλλά και καθιστώντας τους ικανούς 
να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ως ακαδημαϊκοί, εκπαι-
δευτικοί και ερευνητές. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό 
πρόγραμμα που οδηγεί σε Πτυχίο Φυσικής, καθώς και με-
ταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε Μάστερ Φυσι-
κής και Διδακτορικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
εξισορροπημένη μάθηση τόσο στην αίθουσα διδασκα-
λίας, όσο και στο εργαστήριο. 

Επιπρόσθετα, τα προγράμματα σπουδών φυσικής έχουν 
ως στόχο να παρέχουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως 
ικανότητα καθαρής και περιεκτικής επιστημονικής επικοι-
νωνίας, τόσο γραπτής όσο και προφορικής, εις βάθος κα-
τάρτιση στην τεχνολογία της πληροφορικής, εμπειρία στη 
άντληση και συλλογή πληροφορίας. Επίσης, εμπεδώνουν 
την επίγνωση του ρόλου των σπουδών στη βιομηχανία, 
στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στην κοινωνία γε-
νικότερα. Η διδασκαλία αποτελείται κυρίως από διαλέξεις 
και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία συμπληρώνονται 
από σεμινάρια και φροντιστήρια. Οι πρώτοι φοιτητές στο 
Τμήμα εισήχθησαν το 1993. Κάθε χρόνο εισάγονται περί-
που 30 προπτυχιακοί φοιτητές.

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜

Η Φυσική: 
   Είναι σημαντική για να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω, μέσα και πέρα από εμάς.  
   Περιλαμβάνει την ποσοτική μελέτη όλων των μορφών της φύσης από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μακρόκοσμο. 
   Αποτελεί τη βάση όλων των φυσικών και πολυτεχνικών επιστημών. 
   Προσφέρει ερέθισμα της φαντασίας και πρόκληση για δημιουργικότητα. 
   Οδηγεί σε μεγάλες ανακαλύψεις με άμεσο αντίκτυπο στην τεχνολογία και στην καθημερινή ζωή: 
     απλά παραδείγματα: computers, laser, ενέργεια 
     άμεσες εφαρμογές: καθημερινή χρήση/επικοινωνία ιατρικές θεραπευτικές αγωγές, φωτοβολταϊκές συσκευές 
   Παρέχει άμεση πρακτική εμπειρία με εφαρμογές οπουδήποτε. 
   Εκπαιδεύει τους φοιτητές ως “λύτες” πολύπλοκων προβλημάτων.
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Τι μαθαίνει/αναπτύσσει κάποιος σπουδάζοντας φυσική: 
   Φυσική 
   Μαθηματικά  
   Δημιουργικότητα 
   Αναλυτική Σκέψη 
   Στατιστική επεξεργασία/ανάλυση τεράστιων δειγμάτων δεδομένων 
   Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
   Δεξιότητες προγραμματισμού/σχεδιασμού



¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™Ô˘‰ÒÓ
Τα μαθήματα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, 
διαιρούνται σε τέσσερεις κατηγορίες: 

   Βασικά μαθήματα 
   Μαθήματα εξειδίκευσης 
   Υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα τμήματα 
   Μαθήματα ελεύθερης επιλογής  

(από τρεις διαφορετικές σχολές) 

Τα βασικά μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα αυτά 
καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των γνώσεων που πρέπει να 
κατέχει ένας φυσικός στη σημερινή εποχή. Με τη συμπλήρωση 

των μαθημάτων αυτών, οι φοιτητές αρχίζουν να παρακολουθούν 
έναν ορισμένο αριθμό μαθημάτων εξειδίκευσης. Σκοπός των  
τελευταίων είναι να προσφέρουν ειδικές γνώσεις στους φοιτητές, 
που θα τους χρησιμεύσουν στη διεξαγωγή της διπλωματικής  
εργασίας των δύο τελευταίων εξαμήνων και, γενικότερα, στις  
περαιτέρω επαγγελματικές τους επιλογές. Ανάμεσα στα μαθήματα 
του προγράμματος περιλαμβάνονται και υποχρεωτικά μαθήματα 
που προσφέρονται από άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Μαθημα-
τικών και Στατιστικής, το Τμήμα Χημείας και το Κέντρο Γλωσσών. 
Τέλος, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται από 
άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, που επιλέγει ο φοιτητής σε 
συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο.

¢π¶§øª∞Δπ∫∏ ∂ÚÁ·Û›·
Η διπλωματική εργασία κατέχει ξεχωριστή θέση στο προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές, που θα επιλέξουν 
διπλωματική εργασία, εργάζονται επί δύο εξάμηνα στο τέταρτο 
έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προ-
σωπικού του Τμήματος, μελετώντας ένα από τα ειδικά θέματα που 
τους προτείνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, μαθαίνουν 
να διερευνούν, να μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, να δίνουν σεμινάρια στους συμφοιτητές τους με τρόπο 

σαφή και κατανοητό, και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και 
συμπεράσματα που προκύπτουν. Αν και η διπλωματική εργασία 
δεν είναι απαραίτητα πρωτότυπη, εν τούτοις αναμένεται ότι πολλοί 
φοιτητές θα ασχοληθούν με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα, που 
άπτονται των ενδιαφερόντων των επιβλεπόντων διδασκόντων. 
Στις απαιτήσεις για την επιτυχή συμπλήρωση της διατριβής,  
συγκαταλέγονται η συγγραφή  επιστημονικού κειμένου 80-100 
σελίδων και 30λεπτη ανοιχτή προφορική παρουσίαση.

ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫∂™ ™Ô˘‰¤˜
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος φυσικής είναι να επι-
τύχει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη 
φυσική. Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ερευ-
νητικών προβλημάτων στη θεωρητική και πειραματική πυρηνική 
και σωματιδιακή φυσική, βαρύτητα και κοσμολογία, τη θεωρητική 
και πειραματική συμπυκνωμένη ύλη/φυσική στερεάς κατάστασης 
και τη θεωρητική και υπολογιστική βιοφυσική. Η διεξαγόμενη 
έρευνα ενισχύεται μέσω ενός ισχυρού δικτύου συνεργασιών με 
μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η εκπαίδευση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ και Διδακτορικού επιπέ-
δου) αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στόχων και δραστηριοτήτων 
του Τμήματος. 
Το πρόγραμμα διδακτορικού στη φυσική στοχεύει να: 

  Προσελκύσει εξαίρετους ταλαντούχους Κύπριους και αλλοδα-
πούς φοιτητές για παρακολούθηση διδακτορικών σπουδών. 

  Παράσχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν μια συ-
μπαγή κατανόηση των βασικών τομέων της φυσικής και να τους 
επιτρέψει να κατακτήσουν τους φυσικούς νόμους της κβαντικής 
μηχανικής, του ηλεκτρομαγνητισμού, της στατιστικής φυσικής. 

  Εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα προηγμένο εύρος δεξιοτήτων 
και να τους καθοδηγήσει για να εφαρμόσουν τις δεξιότητες στην 
πραγματοποίηση έρευνας. 

  Παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική 
τους προηγμένη έρευνα και να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες 
γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση πραγματικών επιστημο-
νικών προβλημάτων. 

  Βοηθήσει τους φοιτητές να επιτύχουν ένα επίπεδο αυτοαξιολό-
γησης και ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης στην αντιμετώπιση 
και επίλυση προβλημάτων.



  Παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον γεμάτο πνευματικά ερε-
θίσματα, μέσω του προσφερόμενου κύκλου μαθημάτων και 
ερευνητικών ευκαιριών αλλά και μέσω της συμμετοχής των 
φοιτητών σε δίκτυα συνεργασίας με σημαντικά διεθνή ερευ-
νητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και μέσω της συμμε-
τοχής τους σε διεθνή συνέδρια, σχολεία και εργαστήρια. 

  Παράγει υψηλής ποιότητας αποφοίτους που θα μπορούν να 
επιδιώξουν σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, στην 
έρευνα, στον κλάδο της βιομηχανίας, στη δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση, σε ιδιωτικές εταιρείες ή στον δημόσιο τομέα. 

  Διατηρεί υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα στην έρευνα και 
διδασκαλία. 

  Κατέχει και διατηρεί ηγετικό ρόλο στα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα φυσικής των πανεπιστημίων της Ανατολικής  
Μεσογείου και του ελληνόφωνου χώρου. 

Δίνεται προσοχή στην ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων, από 
την ηθική μέχρι την επιχειρηματικότητα και από τον σεβασμό 
της πνευματικής ιδιοκτησίας έως τη διάδοση των αποτελεσμά-
των στο κοινό. Ο απώτερος στόχος είναι να προετοιμαστούν 
εκπαιδευτικοί και ερευνητές υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι θα 
επιτελούν έργο αποτελεσματικά τόσο σε εθνικό όσο και σε  
διεθνές επίπεδο, θα συμβάλλουν άμεσα στην τεχνολογική και 
οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και θα είναι σε θέση να προ-
ωθήσουν την εκπαίδευση του κοινού στην επιστήμη. 

Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα, που οδηγεί στην απόκτηση 
μεταπτυχιακών τίτλων Μάστερ και Διδακτορικού στη Φυσική 
και Μάστερ στις Αρχές Φυσικής μέσω διεξαγωγής έρευνας 
σε τομείς βασικούς και εφαρμοσμένους, θεωρητικούς και 
πειραματικούς. 

ª∂§§√¡Δπ∫∏ ∞·Û¯fiÏËÛË
Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν να εργοδοτηθούν 
στην τοπική βιομηχανία, σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνο-
λογίας, στη δημόσια υπηρεσία, ως ερευνητές/καθηγητές σε 
ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια ή ως καθηγητές στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή, η μελέτη της φυσικής, εκτός από 
τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευ-
ρύτερου φάσματος αναλυτικών και υπολογιστικών ικανοτήτων 
και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους, που δεν έχουν άμεση 
σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

∂¶πΔ∂À°ª∞Δ∞ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜
  Το Τμήμα Φυσικής έχει συμμετάσχει και συμμετέχει ενεργά στην 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας και πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθορίζοντας το αναλυτικό 
πρόγραμμα της φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
επιβλέποντας τον σχεδιασμό του μαθήματος της επιστήμης στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Καθηγητές του Τμήματος έχουν αφιε-
ρώσει χιλιάδες ώρες για την συγγραφή των βιβλίων φυσικής και 
του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στις τρεις τάξεις 
του Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

  Το 2018, η καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου τιμήθηκε για 
τη συνεισφορά της στην επιστήμη από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας με το  "Βραβείο Έρευνας Κύπρου - Διακεκριμένος Ερευ-
νητής 2018" στη θεματική ενότητα "Φυσικές Επιστήμες και  
Μηχανική". Το βραβείο απόνειμε Προέδρος της Δημοκρατίας  
κ. Νίκος Αναστασιάδης. 

  To 2019, η καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου ήταν μια από 
τους 5 επιστήμονες διεθνώς στους οποίους  απονεμήθηκε  “The 
International Fellow Award” από τον Σύνδεσμο Helmholtz, της 
Γερμανίας για την έρευνά της για  τη δομή των αδρονίων. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήμα-
τος Φυσικής μού έδωσε τη δυνατότητα να απο-
κτήσω ένα υψηλό επίπεδο γνώσης της φυσικής, 
μέσα από ενθουσιώδεις διαλέξεις που κεντρίζουν 
το μαθησιακό ενδιαφέρον, χρήσιμα εργαστηριακά 
μαθήματα με πολύ καλό εξοπλισμό και την πολύ-
τιμη ευκαιρία διεξαγωγής ερευνητικής εργασίας. 
Αρκετά απαιτητικό, όμως μου πρόσφερε γερές βά-
σεις και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και όλα τα 
εφόδια για να πετύχω στις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.  
Η δική μου εμπειρία στο διδακτορικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει αρκετές ευκαιρίες και προκλήσεις, και μία πολύ καλή συνεργασία 
με τον επιβλέποντα καθηγητή μου. Μέσα από συναρπαστικές και ταυτόχρονα 
απαιτητικές ερευνητικές μελέτες, συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες στο εξω-
τερικό και με άλλα τμήματα του πανεπιστημίου Κύπρου και συμμετοχές σε επι-
στημονικά συνέδρια, μου δίνεται η ευκαιρία και το κίνητρο να αναπτύξω 
αρκετές ερευνητικές ικανότητες και να εμπλουτίσω σε βάθος τις γνώσεις μου 
στο ερευνητικό πεδίο της βιοφυσικής.  Παράλληλα, η διοργάνωση ποικίλων 
σεμιναρίων και επιστημονικών διαλέξεων από καθηγητές του εξωτερικού στο 
Τμήμα Φυσικής, συνεισφέρει στην επιμόρφωσή μου σε διαφορετικά ερευνη-
τικά πεδία. Επιπλέον, η θέση του βοηθού διδασκαλίας σε προπτυχιακά μαθή-
ματα του Τμήματος μού προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώσω τις ικανότητές 
μου στη διδασκαλία της φυσικής.

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ, Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και  
Διδακτορική Φοιτήτρια Φυσικής

ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ºÔÈÙËÙÒÓ/∞ÔÊÔ›ÙˆÓ
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Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Τμήμα Φυσικής αποτέλεσαν μια ισχυρή 
βάση για την μετέπειτα καριέρα μου. Κατά 
τη διάρκεια του διδακτορικού, συμμετείχα 
σε ερευνητική ομάδα που εστιάζεται στον 
τομέα της θεωρητικής πυρηνικής φυσικής, 
και συγκεκριμένα σε μελέτες της Κβαντικής 
Χρωμοδυναμικής (QCD), της θεμελιώδους 
θεωρίας της ισχυρής δύναμης. Η συνεργα-
σία μου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχί-
στηκε και μετά το διδακτορικό, και το 2012 
διετέλεσα επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου. Ο συνδυασμός των σπουδών και της ενεργούς εμπλοκής 
μου με ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φυσικής που διακρίνεται παγκό-
σμια, συνείσφεραν στην αναγνωσιμότητά μου ως επιστήμονα. Το 2016, διο-
ρίστηκα στο διεθνώς διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Τemple, στη Φιλαδέλφεια 
των ΗΠΑ, ως επίκουρη καθηγήτρια (tenure track) στο Τμήμα Φυσικής. Μέχρι 
σήμερα συνεργάζομαι με καταξιωμένους επιστήμονες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και αμερικανικών πανεπιστημίων. Οι ερευνητικές δραστηριότητές 
μου έχουν εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση ύψους $1,000,000 από 
το Κρατικό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Αμερικής (NSF) και το Κρατικό 
Τμήμα Ενέργειας (DoE).

Δρ MAΡΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και 
Διδακτορικός Aπόφοιτος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, 
Temple University, U.S.A.

Οι προπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
μου στο Τμήμα Φυσικής υπήρξαν αναμφί-
βολα καθοριστικές και έθεσαν τις βάσεις για 
την μετέπειτα πορεία μου ως μεταδιδακτο-
ρικός ερευνητής στο Princeton, και τώρα ως 
επίκουρος καθηγητής στο Texas A&M. Το 
προπτυχιακό πρόγραμμα ήταν κατάλληλα 
δομημένο να προσφέρει στους φοιτητές τις 
θεμελιώδεις αρχές σε βασικούς κορμούς της 
φυσικής όπως είναι ο ηλεκτρομαγνητισμος, 
η θερμοδυναμική και η κβαντομηχανική, τις 
οποίες χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά 
τόσο στο ερευνητικό όσο και στο διδακτικό 

μου έργο. Επίσης, τα μαθήματα σχετιζόμενα με υπολογιστικές μεθόδους 
φυσικής από την αρχή του πτυχίου, βοήθησαν στο να αναπτύξω "πάθος" 
προς την υπολογιστική έρευνα. Το προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων 
συχνά προωθούσε την ελεύθερη σκέψη και φαντασία στην επίλυση προ-
βλημάτων, γαλουχώντας τους φοιτητές  με τις αρχές εξερεύνησης. Ταυτό-
χρονα, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, όπως η βιοφυσική, και επιλογή 
διπλωματικής εργασίας, υπήρξαν για μένα εφαλτήρια για να αρχίσω από τις 
προπτυχιακές μου σπουδές να εξερευνώ τον "φανταστικό" κόσμο διερεύ-
νησης βιολογικών μορίων με αρχές φυσικοχημείας. Αδιαμφισβήτητα, για 
μένα το πιο σημαντικό κομμάτι των σπουδών μου, ήταν οι διδακτορικές 
μου σπουδές, μέσω των οποίων απέκτησα ανεκτίμητες γνώσεις και εμπειρία 
στον τομέα της υπολογιστικής βιοφυσικής. Επιπλέον, μέσω των συνεργα-
σιών με διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα, Ισραήλ και Καλιφόρνια 
στις ΗΠΑ, οι διδακτορικές μου σπουδές βοήθησαν στο να εμπλουτίσω τις 
γνώσεις μου και να εκτιμήσω την αξία της διεπιστημονικότητας στον 21ο 
αιώνα. Αυτές οι γνώσεις, σε συνδυασμό με τη γνώση που απέκτησα στο 
Princeton για το σχεδιασμό μορίων και μαθηματικής βελτιστοποίησης, απο-
τελούν τους δύο κύριους άξονες της ερευνητικής μου ομάδας σήμερα που 
συνενώνονται με "καινοτόμο" τρόπο, ώστε να σχεδιάζουμε νέα βιολογικά 
νανοϋλικα και πιθανά θεραπευτικά μόρια, όπως επίσης να χρησιμοποιούμε 
και να δημιουργούμε νέα υπολογιστικά εργαλεία για να κατανοήσουμε τη 
βιολογική δομή και αλληλεπιδράσεις μορίων σε βασικούς άξονες της  
βιολογίας και υγείας.

Δρ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΑΜΑΜΗΣ, Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και 
Διδακτορικός Απόφοιτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών, Texas A&M University, U.S.A.

I feel lucky to be a graduate of the Depart-
ment of Physics at the University of Cyprus. 
The research and training that I gained  
during my Ph.D. helped me in establishing 
myself in academic circles. The Department 
of Physics helped me enter the biggest  
particle physics research collaborations at 
CERN, where I got the opportunity to explore 
horizons of physics using the latest experi-
mental data. Our research team, lead by of 
an acclaimed professor, a post-doctoral fel-
low and many enthusiastic graduate stu-

dents along with collaborators from MIT and the Helsinki Institute of Physics 
(HIP), took on the analysis of a very challenging signature of charged Higgs 
boson and established a baseline for future similar searches. All of this would 
not have been possible for me, without a generous fellowship from the  
University of Cyprus and the financial assistance provided by the Depart-
ment of Physics. In addition, the financial support provided by the University 
and the Cyprus Research Promotion Foundation for visits to CERN labo-
ratories for collaborative work and research was an essential component.  
I graduated in 2019 and after a few months, I joined the National University 
of Technology, Islamabad, Pakistan as an assistant professor, and currently  
I am working on establishing a similar research collaboration here.

MOHSAN WASEEM ATHER, Διδακτορικός Απόφοιτος, Assistant 
Professor, National University of Pakistan, Islamabad, Pakistan



Μετά από τρία χρόνια σπουδών στο 
Τμήμα Φυσικής, πιστεύω ότι έχω αποκτή-
σει τα κατάλληλα εφόδια που θα με  
στηρίξουν στην μεταπτυχιακή μου στα-
διοδρομία. Οι σπουδές στο Τμήμα, εκτός 
από γνώσεις φυσικής, μας προσέφεραν 
γνώσεις χημείας, μαθηματικών και προ-
γραμματισμού. Από μαθηματική σκοπιά, 
μελετήσαμε θεωρίες που άλλαξαν τον 
τρόπο σκέψης της ανθρωπότητας, όπως 

η Ειδική και Γενική θεωρία της Σχετικότητας και η Κβαντομηχανική. Εμβα-
θύναμε σε προβλήματα Κλασικής Μηχανικής, αποκτώντας μια πιο σφαιρική 
εικόνα για τους πιο απλούς νόμους της φύσης που συναντούμε στην καθη-
μερινότητά μας. Από τα μαθήματα των υπολογιστικών μεθόδων, αποκτή-
σαμε άριστη γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού. Συνοπτικά, το Τμήμα 
Φυσικής μπορεί να σου εξασφαλίσει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και μια  
πληθώρα επιλογών στην μετέπειτα επαγγελματική σου καριέρα. Για μένα, 
το Τμήμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην 
αστροφυσική, εφόσον με τις γνώσεις που πήρα και τις συστατικές επιστολές 
των διδασκόντων μου, εξασφάλισα θέση σε ένα από τα 100 καλύτερα πανε-
πιστήμια στον κόσμο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Προπτυχιακός Φοιτητής 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,  
Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Κύπρος 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: phy@ucy.ac.cy  
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22892820 / +357 22892826 
Τηλεομοιότυπο: +357 22895083

Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να αποκτή-
σουμε όλες τις γνώσεις που θα χρειαστούμε 
στην μετέπειτα ζωή μας από το πανεπιστή-
μιο, μπορούμε όμως να μάθουμε να επεξερ-
γαζόμαστε τις πληροφορίες που θα μας 
δοθούν και να τις αξιοποιούμε. Αυτό είναι το 
κυριότερο πλεονέκτημα ενός φοιτητή φυσι-
κής. Βρίσκομαι ένα βήμα πριν από το τέλος 
των σπουδών μου και συνειδητοποιώ ότι, 
ένας φυσικός είναι χρήσιμος σε πολλούς  
τομείς ακόμα και εκτός της επιστήμης του. Η 

πολύπλευρη γνώση και η ικανότητα κριτικής σκέψης, που αποκτάς μέσα από 
το μαγικό ταξίδι της φυσικής, προσφέρουν πολλές επιλογές. Μπορεί κανείς 
είτε να συνεχίσει να ταξιδεύει στον απίστευτο κόσμο της φυσικής, είτε να 
αλλάξει προορισμό και να μεταπηδήσει σε άλλα πεδία σπουδών ή εργασίας. 
Ευρισκόμενος και εγώ σε αυτό το σημείο, ξέρω πως όποια και να είναι η από-
φαση πάντα θα σκέφτομαι τις σπουδές μου με ευγνωμοσύνη κι΄ ένα νοσταλ-
γικό χαμόγελο.

ΛEΩΝΙΔΑΣ ΠΑΪΖΑΝΟΣ, Προπτυχιακός Φοιτητής 

Ο μπαμπάς μου ήθελε να γίνω γιατρός  
(δόκτωρ), εγώ ήθελα να γίνω φυσικός. Κατέ-
ληξα να είμαι Δόκτωρ Φυσικής και τώρα  
είμαστε και οι δύο ευτυχείς. Γιατί φυσική; Εάν 
η πιο συχνή ερώτηση που ρωτάτε είναι "γιατί" 
ή "πώς", τότε θα πρέπει να σκεφτείτε να γίνετε 
φυσικός. Σε ένα μάθημα φυσικής θα μάθετε 
πώς οι θεμελιώδεις νόμοι του σύμπαντος λει-
τουργούν, από τον μικρόκοσμο στον μακρό-
κοσμο. Υπάρχουν διαλέξεις που ξεπερνούν το 
νόμο του Νεύτωνα στην Κβαντική Μηχανική 

στη Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν και στον υπέροχο κόσμο της  
Κοσμολογίας. Η φυσική είναι απολύτως συναρπαστική! Το πιο σημαντικό 
πράγμα που θα μάθετε, όμως, είναι: πώς να λύνετε προβλήματα. Όταν πα-
ρουσιάζεται ένα πρόβλημα, θα μάθετε να το βλέπετε σφαιρικά, να εντοπίζετε 
τη ρίζα του προβλήματος και να βρείτε στη συνέχεια τον καλύτερο τρόπο 
επίλυσής του. Και αυτό είναι κάτι που θα σας ανοίξει πόρτες σε πολλούς το-
μείς. Ως προπτυχιακή φοιτήτρια, αρχικά σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να είμαι 
μία καθηγήτρια φυσικής σε σχολείο. Λίγα ήξερα για το εύρος των πεδίων που 
θα μπορούσα να επιλέξω: μηχανικός αεροδιαστημικής στη NASA ή φυσικός 
επιταχυντή στο CERN (αυτό είναι με το οποίο ασχολούμαι σήμερα!), ή στέλε-
χος στο τμήμα «εγκεφάλου» μιας τράπεζας που βρίσκει ευφυείς αλγορίθμους 
για υπολογισμό και μείωση των κινδύνων επενδύσεων. Όλα τα πιο πάνω 
επαγγέλματα έχουν ένα κοινό παρονομαστή: λύνουν συγκεκριμένα προβλή-
ματα. Θυμάμαι ότι, τα τέσσερα χρόνια των προπτυχιακών μου σπουδών ήταν 
γεμάτα από ομαδική εργασία. Ο μικρός αριθμός φοιτητών διευκόλυνε την 
εργασία σε ομάδες, την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη καλών  
διαπροσωπικών σχέσεων με συμφοιτητές και διδάσκοντες. Μέχρι σήμερα, 
θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τους ακαδημαϊκούς, των οποίων οι έξυπνες  
προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων και ο καλός χαρακτήρας με  
ενέπνευσαν. Είναι οι άνθρωποι που με ώθησαν και με βοήθησαν να συνεχίσω 
τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο. 

Δρ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΛΕΚΟΥ, Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής  
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια CERN και University of Manchester

Οι σπουδές μου στο Tμήμα Φυσικής ήταν ένα  
ταξίδι στην επιστήμη, μέσα από τα μάτια και τις 
γνώσεις καταξιωμένων καθηγητών και σπου-
δαίων επιστημόνων που είχα την τύχη να συνα-
ντήσω. Μία μεγάλη βόλτα σε μια τεράστια 
βιβλιοθήκη με γνώσεις από τα νουκλεόνια μέχρι 
τις μαύρες τρύπες, από το μήλο του Νεύτωνα 
μέχρι την ειδική σχετικότητα. Ως προπτυχιακή 
και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Tμήμα Φυσικής, 
είχα την ευκαιρία όχι μόνο να αποκτήσω γνώσεις 
για τον κόσμο μας και για το πώς λειτουργεί, αλλά 

και να αποκτήσω εφόδια τα οποία θα κουβαλάω μια ζωή. Ο τρόπος σκέψης, 
η οργάνωση, η συνέπεια και ένα σωρό άλλα είναι ταυτόχρονα η πύλη και η 
οδός προς την επιτυχία σε οτιδήποτε επιλέξεις να κάνεις. Σήμερα, μετά από 
την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διατριβή μου σε ανάλυση δεδομένων  
συγκρούσεων πρωτονίου-πρωτονίου που συλλέχθηκαν στον ανιχνευτή CMS 
του επιταχυντή LHC στο CERN, δουλεύω ως αναλύτρια δεδομένων στον τομέα 
των επιχειρήσεων (κερδοσκοπικών και μη) και ανακαλύπτω ξανά την μαγεία 
των δεδομένων μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο.

MΑΡΙΑ ΤΟΥΜΑΖΟΥ, Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και  
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Μάστερ στη Φυσική

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/phy/el/


