
Facultatea Fizică și Inginerie
Programul de licență 0114.3 Fizică

Scurtă descriere a programului. Рrоgrаmul de studii 0114.3 orientat sрrе fоrmаrеа profesorilor сu
specializare la fizică înсаdrаtе în Domeniul de fоrmаrе profesională 0114 - Fоrmаrеа profesorilor, sunt
parte а Domeniului general de studii 011 - Științe ale Educației, domeniu fundamental al științei,
culturii și tehnicii 01 Educație. Acest рrоgrаm de studii realizează formarea profesională a specialiștilor
în domeniul științelor educației, саrе аsigură funclionalitatea sistemului educațional din Republica
Moldova, рriп implementarea politicilor educaționale și curriculumului pentru invățământul gimnazial.
Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii: programul 0114.3 Fizică
are ca scop formarea profesională a specialiștilor în domeniul științelor educației, саrе аsigură
funcționalitatea sistemului educațional din Republica Moldova, рrin implementarea politicilor
educaționale și curriculumului în învățământul gimnazial. Astfel, atât legile naturii și fizicii, cât și
principiile educaționale, vor fi obiectul principal de studiu în programul respectiv. Planul de învățământ
prevede pregătirea şi formarea profesorilor în domeniul fizicii, prin cultivarea competenţelor necesare
exercitării profesiilor specifice ştiinţelor exacte și ale educației, capabili de a se integra în activitate,
conform necesităţilor educației naţionale.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Specialiștii formați la specialitatea Fizica (0114 Formarea
profesorilor) sunt solicitați pe piața muncii în calitate de profesor în învățământul gimnazial; metodist
instituție de învățământ, cabinet (centru) metodic, cabinet metodic și de studii, metodist în instituții
extrașcolare, în laboratoarele de industrie și de cercetare ale instituțiilor/organizațiilor atât din țară, cât
și peste hotarele ei. Specialiștii mai pot activa în domeniul industriei în calitate de profesor, laborant,
tehnolog, proiectant, inginer electrician și electronist, expert, cercetător științific, la elaborarea și
dezvoltarea proiectelor educaționale la nivel național și internațional.

Semestrul 1 (30. Credite)
1. Tehnologii informaţionale de comunicaţii
2. Limba străină
3. Fizica generală I: Mecanică
4. Modul: Matematica superioară I (1. Algebra şi geometria analitică. 2. BCVT)
5. Baze de date și algoritmi
6. Astronomia generală
7. Educaţia fizică
Semestrul 2 (30. Credite)
1. Psihologie
2. Limbaje de programare
3. Psihologia vîrstelor
4. Matematica superioară II
5. Fizica generală II: Electricitate şi magnetism
6. Filozofie
7. Educaţia fizică
8. Practica de inițiere la psihologie

Cursuri opționale
● Psihologia comunicării
● Istoria culturii și civilizației europene
● Instituțiile juridico-statale din Republica

Moldova
● Cultura comunicării interpersonale și

organizaționale
● Sociologie

Semestrul 3 (30. Credite)
1. Fizică generală III: Optică
2. Modul: Fizica teoretică (1.Mecanică

teoretică.
2. Met. fizicii matematice)

3. Modul Pedagogic
4. Radioelectronica
5. Educația complementară

Cursuri opționale
● Geofizica
● Educația incluzivă
● Modul: Metode numerice (1.Metode

numerice în fizică; 2. Fizica stării solide şi
ştiinţa materialelor)

● Republica Moldova: istorie, politică,



6. Economie
7. Educaţia fizică
8. Practica de inițiere în pedagogie

societate
● Etică și estetică
● Integrare europeană
● Politologie

Semestrul 4 (30. Credite)
1. Fizică generală IV: Fizica moleculară
2. Electrodinamica
3. Fizica generală V: Fizica atomului și

nucleului
4. Tehnologia materialelor
5. Desen tehnic
6. Mecanică cuantică
7. Teza de an
8. Educaţia fizică
9. Practica extracuriculară

Cursuri opționale
● Modul: Aparatul matematic în fizica

teoretică (1.Introducere în teoria grupurilor;
2.Analiza complexă; 3. Metode variaționale)

● Modul: Metode numerice (1. Metode
numerice în fizică; 2. Fizica stări solide și
știința materialelor)

Semestrul 5 (30. Credite)
1. Didactica Fizicii
2. Termodinamica și fizica statică
3. Metodica de rezolvare a problemelor de

fizică
4. Teoria electronică a corpului solid
5. Fenomene de contact

Cursuri opționale
● Chimia aplicată
● Biofizica
● Psihologia Familiei
● Tehnologii educaționale moderne
● Matematica computaţională

Semestrul 6 (30. Credite)
1. Etica tehnico-științifică și inginerească
2. Modul: Dispozitive optoelectronice (1.

Dispozitive optoelectronice; 2. Tehnologia
dispozitivelor optoelectronice)

3. Dispozitive pe baza corpului solid
4. Consiliere Psihopedagogică
5. Practica pedagogică
6. Practica de cercetare
7. Examen de licență

Cursuri opționale
● Teoria cuantică a câmpului
● Fizica dielectricilor


