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Cauţi o provocare? Nu aştepta viitorul, creează-l!
Te-ai întrebat vreodată cum funcţionează... orice!? De ce avem sute de sateliţi în jurul Pământului sau de ce
strălucesc stelele? Ştiai că laserul de la Măgurele din cadrul Centrului Extreme Light Infrastructure – Nuclear
Physics (ELI-NP) a atins pe 7 martie 2019, în premieră mondială, puterea de 10 PW (1 PW=1015 W)? Dacă
eşti pasionat de ştiinţă, de experimente ştiinţifice şi de aplicarea lor în tehnologia modernă, vino la noi! Poţi
ajunge un excelent cercetător, poţi face lucruri şi experimente extraordinare, poţi fi în mijlocul celor mai bune
laboratoare şi poţi contribui la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei. Motivaţia şi dorinţa ta de a învăţa sunt calea
spre succes! Vino să descoperim ce este fizica, cu ce se ocupă, cu ce te poţi alege dacă urmezi drumul acesta!
Vei descoperi unul dintre cele mai spectaculoase şi dinamice domenii, în care îţi vei putea construi o carieră plină
de satisfacţii!
Semnat,
Studenţii care în anii trecuţi se uitau ca şi voi la acest
pliant şi care acum sunt pe cale să-şi realizeze visul...

Studenţii de ieri...
Facultatea de Fizică nu este locul unde am învăţat formule, este locul unde am învăţat să gândesc,
să caut şi, nu în ultimul rând, să îmbunătăţesc anumite lucruri.
În fizică, primele lecţii sunt cu şi despre experimente legate de felul în care funcţionează legile naturii.
O imagine face cât o mie de cuvinte! [Dr. Bogdan-Ionuţ Biţă – Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor,
Plasmei şi Radiaţiei]
Am urmat toate cele trei cicluri de studii ale Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti (Licenţă,
Master şi Doctorat). Facultatea mi-a oferit şansa să cunosc oameni de top din domeniul meu de
activitate, să învăţ să lucrez în echipă, să găsesc o rezolvare pentru orice problemă. Este locul unde
am întâlnit oameni dedicaţi profesiei lor, care mi-au oferit sprijin şi îndrumare chiar şi după terminarea
studiilor. Nu aş schimba nici o alegere din formarea mea profesională! [Dr. Claudia-Ioana Anghel –
Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia-Hulubei]
Povestea mea a început în anul 2013 când am fost admisă la Facultatea de Fizică, Universitatea din
Bucureşti. Cel mai frumos capitol, care din fericire se scrie şi astăzi, este împlinirea visului de a fi
profesor. La nici trei luni de la absolvirea studiilor de licenţă, m-am angajat ca profesor de fizică şi
mărturisesc că trăiesc în fiecare zi aceeaşi bucurie de a schimba cât de puţin viitorul prin formarea
tinerelor minţi, a responsabilităţii de a fi model şi a şansei de a transmite ştiinţa căreia îi datorăm
atât de multe. Într-o lume a incertitudinii, pentru mine alegerea acestei facultăţi s-a dovedit a fi
certitudinea drumului potrivit! [Ana Maria Roşianu – Colegiul Naţional Ion Creangă din Bucureşti]

Mă regăsesc printre acele persoane care consideră că ştiinţa este de o frumuseţe măreaţă. Un om
de ştiinţă în laboratorul lui nu este doar un tehnician, el este de asemenea un copil pus în faţa unui
fenomen natural care îl impresionează ca un basm.
Marie Curie

CONDUCEREA FACULTĂŢII
Decan: Prof. univ. dr. Lucian ION – lucian@solid.fizica.unibuc.ro
Prodecan: Conf. univ. dr. Cristina MIRON – cristina.miron@fizica.unibuc.ro
Prodecan: Conf. univ. dr. Vasile BERCU – vasile.bercu@fizica.unibuc.ro
Facultatea de Fizică organizează programe de studii în domeniile Fizică şi Ştiinţe
inginereşti aplicate. Pentru domeniul Fizică, durata studiilor de licenţă este de 3 ani.
Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate, durata studiilor de licenţă este de 4 ani.
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Specializarea
Fizică (studii în lb.română)
Fizică (studii în lb.engleză)
Fizică medicală
Biofizică
Fizică informatică
Fizică tehnologică

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu.
Ea este însoţită de un supliment de diplomă, în conformitate cu normele europene, în
care se precizează competenţele şi calificările dobândite. Toate programele de studii
funcţionează în regim de învăţământ cu frecvenţă.

FACILITĂŢI OFERITE
STUDENŢILOR
Pe lângă o infrastructură didactică şi de cercetare înnoită permanent,
studenţii au la dispoziţie:
» o bibliotecă complet informatizată;
» reţele locale de calculatoare, folosite pentru activitatea ştiinţifică,
activităţi didactice şi organizatorice, cu acoperire wireless în întreaga
clădire a facultăţii.
În campusul Măgurele, studenţii au la dispoziţie aproximativ 500 de locuri
de cazare în două cămine cu apartamente de două camere, cu câte două
paturi şi un cămin modern pentru doctoranzi şi cercetători post-doc,
funcţionând în regim de hotel de 2 stele.
Căminele studenţeşti sunt conectate la internet, pe fibră optică.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă tip din care
să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de
bacalaureat;
2. Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul;
Certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul
(dacă este cazul);
3. 3 fotografii tip carte de identitate;
4. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare
sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul
(medicul de familie);
5. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
6. Carte de Identitate sau Paşaport în copie;
7. Chitanţă atestând plata taxei de înscriere, în valoare de 100 Lei,
la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea
de taxă.

ADMITEREA LA FACULTATEA DE FIZICĂ:
Selecţia candidaţilor, pentru toate programele de studii oferite, se face în funcţie de criteriile următoare:
» Media generală de la examenul de bacalaureat: 50%
» Nota la testul grilă, susţinut, la alegere, din tematica examenului de bacalaureat la una dintre disciplinele
Matematică, Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică: 50%
» La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testul grilă
Candidaţii pot opta pentru alegerea testului grilă astfel:*
» La discipina Fizică: un test la alegere din Mecanică, Termodinamică, Electricitate sau Optică
» La discipina Chimie: un test la alegere din Chimie anorganică sau Chimie organică
» La disciplina Informatică: un test la alegere din cele două limbaje de programare, Pascal sau C/C++
» La disciplina Matematică: un test de Analiză şi Algebră
» La disciplina Biologie: un test de Anatomie şi Fiziologie umană, Genetică şi Ecologie umană
* Candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică,
Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie sunt admişi pe locurile finanţate de la buget
fără susţinerea examenului de admitere, completând dosarul de înscriere cu o copie a diplomei obţinute.
Candidaţii care optează pentru specializarea „Fizică (lb. engleză)” vor primi testul grilă
(acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză.
Modele pentru testele grilă se găsesc pe pagina facultăţii http://fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Licenta/Main.php

Studenţii de azi...
Rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale de fizică şi olimpiadele internaţionale de astronomie şi astrofizică,
în timp ce eram elev la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, m-au făcut să conştientizez faptul
că pot face ceva în domeniul fizicii, iar din acest motiv consider că Facultatea de Fizică a fost alegerea potrivită.
Platforma Măgurele oferă o multitudine de oportunităţi, pe care de-abia aştept să le descopăr în continuare.
[George Prodan, student]
Acest domeniu m-a atras dintotdeauna, deoarece îmi plac lucrurile palpabile, dar şi să înţeleg fenomenele care
se întâmplă în jurul nostru, pentru că tot ceea ce ne înconjoară se bazează pe legile fizicii.
Le sugerez tuturor celor care cred că se simt atraşi de ştiinţele exacte să nu ezite, pentru că această facultate
oferă toate condiţiile dezvoltării personale şi profesionale, care, din punctul meu de vedere, sunt cele mai
importante în atingerea succesului. [Cristina Alexandra Constantin, studentă]

Am ales Facultatea de Fizică din orgoliu mai întâi: am vrut să-mi construiesc o carieră într-un domeniu de elită.
M-am interesat în prealabil de oportunităţile pe care le oferă Facultatea de Fizică şi Platforma Măgurele şi am
decis că este cel mai avantajos să vin aici. Sunt extrem de mândră de alegerea mea şi dacă aş da timpul înapoi
aş face aceeaşi alegere. [Ana Maria Panaitescu, masterand]

Studenţi pentru studenţi...
Asociaţia Studenţilor Fizicieni a Universităţii din Bucureşti ASF-UB
Ce este ASF-UB ?
Asociaţia Studenţilor Fizicieni a Universităţii din Bucureşti este o organizaţie non-guvernamentală
recunoscută la nivel naţional şi internaţional, condusă exclusiv de studenţi ai Facultăţii de Fizică.
A fost fondată din dorinţa de a reprezenta interesele şi aspiraţiile studenţilor şi de a fi un intermediar
între aceştia şi cadrele didactice.
Suntem membri activi în:
» Asociaţia Studenţilor a Universităţii din Bucureşti (ASUB)
» Uniunea Studenţilor din România (USR)
» International Association of Physics Students (IAPS)
Avem parteneriate cu institutele de cercetare de pe Platforma Măgurele, celelalte asociaţii ale
Universităţii din Bucureşti şi din ţară, precum şi alte asociaţii de tineret cu care colaborăm pentru
diverse proiecte.

Cu ce se ocupă ASF-UB?
Principalul nostru scop este acela de a
susţine interesele studenţilor şi de a
găsi soluţii la problemele lor specifice.
Organizăm evenimente ştiinţifice, culturale şi sociale.
Dintre acestea menţionăm:
» Noaptea Cercetătorilor
» Fii şi tu un Spiriduş
» PLANCKS (concurs internaţional pentru studenţi)
» Balul Bobocilor
» Facultatea de Fizică de la A-Z
» Cu mic, cu mare… Prin Univers
» Ora Pământului

Orice student al Facultăţii de Fizică, dornic să se
dezvolte, să-şi ajute colegii şi să îşi facă noi prieteni
poate deveni membru ASF-UB. Ca student poţi deveni
membru într-unul dintre cluburile noastre: de muzică,
de teatru, de astronomie sau în echipele sportive.
Ne puteţi contacta pe adresa de e-mail:
asf.unibuc@gmail.com, pe pagina de facebook sau pe
Instagram, informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul
nostru: https://asfub.wordpress.com/

Te aşteptăm să ni te alături!

După obţinerea Diplomei de licenţă, absolvenţii îşi pot continua pregătirea profesională urmând
studiile universitare de masterat, cu o durată de doi ani. Facultatea de Fizică oferă următoarele
programe de studii de masterat:
1. Fizica materialelor avansate şi nanostructuri / Physics of Nanostructures and Advanced Materials
2. Fizică medicală
3. Fizica mediului şi a polimerilor ecologici
4. Fizică teoretică şi computaţională / Theoretical and Computational Physics
5. Optică, laseri şi aplicaţii
6. Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii /
Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications

Programe interdisciplinare de masterat:
1. Surse de energie regenerabile şi alternative (SERA)
Cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de Fizică a
Universităţii din Bucureşti participă la implementarea
proiectului DUNE – Deep Underground Neutrino
Experiment, mega experimentul internaţional de vârf,
dedicat studierii neutrinilor şi dezintegrării protonilor, în
care sunt implicaţi peste 1000 de cercetători din 175 de
instituţii aflate în 32 de ţări, la care se adaugă şi Centrul
European de Cercetări Nucleare – CERN de la Geneva.

Absolvenţii cu diplomă de master pot urma un program de studii universitare de
doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Fizică a Universităţii din Bucureşti, din cadrul
Facultăţii de Fizică.

Direcţiile de specializare la doctorat sunt:
1. Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi aplicaţii
2. Fizica stării condensate
3. Fizica atmosferei şi Pământului – Surse regenerabile de energie
4. Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri
5. Fizică educaţională
6. Biofizică şi Fizică medicală
7. Fizică teoretică şi computaţională

Direcţii de cercetare în Facultatea de Fizică
» Materiale şi dispozitive electronice şi optoelectronice
» Fizica polimerilor şi Fizica cristalelor lichide
» Nanoştiinţe, surse alternative de energie
» Fizica atmosferei şi interiorului Pământului, meteorologie, fizica mediului
» Materie nucleară în condiţii extreme
» Fizică atomică şi astrofizică
» Fizică teoretică
» Biofizică moleculară
» Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri
» Fizică cuantică avansată

Perspectivele pe piaţa de muncă pentru absolvenţi:
» industria (materiale avansate, comunicaţii, IT, firme producătoare de aparatură medicală, energetică), cu precădere în
segmentul de cercetare-dezvoltare
» cercetarea de fizică sau cercetarea tehnologică în institutele naţionale de pe Platforma Măgurele – cel mai important
centru de dezvoltare ştiinţifică din ţară; în parteneriat cu alte institute, Facultatea de Fizică participă la numeroase
programe internaţionale de cercetare de vârf; în acest context, este de menţionat, de asemenea, dezvoltarea pe
Platforma de la Măgurele a unui important proiect european, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP),
care poate absorbi absolvenţi ai facultăţii atât în etapa de implementare, cât şi în cea de exploatare
» cei mai bine pregătiţi dintre absolvenţi vizează o carieră universitară, după finalizarea studiilor de doctorat
» învăţământul preuniversitar
» mulţi dintre absolvenţi îşi completează studiile cu succes, în programe de Doctorat sau Post-Doc, în Europa sau Statele
Unite ale Americii. Asemenea stagii le conferă atuuri suplimentare pe piaţa internaţională a forţei de muncă
.

Încă mai cauţi motive?
Procentul de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii este de 100%.
Cea mai mare parte acţionează în învăţământ şi în institutele de cercetare.
O parte dintre absolvenţi decid să îşi continue studiile la universităţi din străinătate, obţinând cu
uşurinţă admiterea la programe competitive de Master şi Doctorat din Uniunea Europeană, Statele
Unite ale Americii şi Asia. Această pregătire le conferă atuuri suplimentare pe piaţa internaţională a
forţei de muncă cu înaltă calificare. Deşi nu există statistici complete, estimăm că profesia de fizician
este printre primele în privinţa accesului specialiştilor români la locuri de muncă în străinătate.
Studenţii facultăţii pot lucra part-time în institutele de pe platformă încă din primii ani de studii, având
salarii de aproximativ 300 €. În facultate există mai multe reţele de calculatoare performante
folosite pentru activitatea ştiinţifică, activităţi didactice şi organizatorice. Se depun în permanenţă
eforturi pentru menţinerea la un standard înalt a dotării facultăţii.

