
Facultatea Fizică și Inginerie

Denumirea programului de licență – 0533.1 Fizică

Scurtă descriere a programului. Specialitatea 0533.1 Fizică se încadrează în domeniul general de
studii 053 Științe fizice, domeniul de formare profesională 0533 Fizica.
Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii: Conform concepției
formării specialiștilor programul Fizica are ca scop oportunitățile de dezvoltare la studenți a unui
sistem de competențe de analiză critică a perspectivelor progresului tehnologic mondial, formând noi
paradigme ale cunoaşterii, dezvoltând noi metode, inclusiv nanotehnologii şi instrumente de
investigaţii, propunând tehnologii moderne pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere. Astfel,
legile naturii și fizicii vor fi obiectul principal de studiu în programul prezentat. Planul de învățământ
prevede pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul fizicii, prin cultivarea competenţelor necesare
exercitării profesiilor specifice ştiinţelor ale naturii, capabili de a se integra în activitate conform
necesităţilor economiei naţionale. În același timp Planul de învățământ prevede
pregătirea şi formarea specialiştilor din domeniul învăţământului preuniversitar prin cultivarea
competenţelor specifice la realizarea Modulului Psihopedagogic.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Specialiștii formați la specialitatea Fizica sunt solicitați pe
piața muncii în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, în laboratoarele de industrie și de
cercetare ale instituțiilor/organizațiilor atât din țară, cât și de peste hotarele ei. Specialiştii - fizicieni
pot activa în instituțiile de cercetări ştiinţifice, în serviciile publice şi de stat, în laboratoarele
criminalistice, ecologice, în serviciile hidrometeorologice, centrele radio- și telecomunicațiilor şi în alte
organizaţii, ce necesită specialiști cu cunoștințe din domeniul științelor fizice și inginerești. Specialiștii
– fizicieni pot activa în domeniul industriei în calitate de tehnolog, proiectant, laborant, inginer
electrician și electronist, expert, ca cercetător științific la elaborarea și dezvoltarea și proiectelor
tehnico-ştiinţifice 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. Limbaje de programare
2. Fizica generală II: Fizica moleculară
3. Matematica superioară II
4. Fizica generală III: Electricitate şi

magnetism
5. Filozofie
6. Educaţia fizică
7. Practica de inițiere în specialitate

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

Moldova
● Cultura comunicării interpersonale și

organizaționale
● Sociologie

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

teoretică. 2. Met. fizicii matematice)
4. Cristalografia

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

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



5. Arhitectura și avionica dronelor
6. Economie
7. Educaţia fizică

● Matematica aplicată
● Republica Moldova: istorie, politică,

societate
● Etică și estetică
● Integrare europeană
● Politologie

Semestrul 4 (30. Credite)
1. Fizică generală V
2. Electrodinamica
3. Mecanică cuantică
4. Tehnologia materialelor
5. Desen tehnic
6. Surse de energie regenerabilă
7. Teza de an
8. Educaţia fizică
9. Practica de specialitate (Documentarea

ştiinţifică)

Cursuri opționale
● Modul: Aparatul matematic în fizica

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

● Modul: Programarea în fizică (1.Algoritmi
de bază; 2.Fortran, C++)

● Modelarea sistemelor complexe
● Chimie generală

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

fizică
3. Teoria electronică a corpului solid
4. Proprietăţile fotoelectrice ale

semiconductorilor
5. Modul: Spectroscopia (1. Spectroscopia; 2.

Proprietățile optice ale corpului solid)
6. Fenomene de contact

Cursuri opționale
● Fizica plasmei
● Biofizica
● Modelarea şi simularea problemelor fizice la

calculator; 2. Problema valorilor proprii în
fizică)

● Modul: Teoria şi monitorizarea proceselor
de cristalizare (1. Bazele spectroscopiei; 2.
Teoria proceselor de cristalizare. Fizica
clusterilor

● 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. Fizica dielectricilor
5. Practica de producţie
6. Practica de cercetare
7. Examen de licență

Cursuri opționale
● Teoria cuantică a câmpului
● Metode asimptotice aproximative în fizica

teoretică


