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9.           10.        

G01O001 Tehnologii informaţionale de comunicaţii/ 
Information technologies in communication

120 60 60 1 3 ex 4

G01O002 Limba străină*/  Foreign Language 120 60 60 4 ex 4
F01O003 Fizica generală I: Mecanica/ General Physics I: 

Mechanics
180 90 90 2 2 2 ex 6

F01O004 Modul: matematica superioară I (1. Algebra şi 
geometria analitică. 2. BCVT)/ Module: higher 
mathematics I (1. Analitical Algebra and Geometry. 
2.Fundamentals of Vector and Tensor Calculus) 

180 90 90 3 3 ex 6
F01O005

Baze de date si algoritmi/ Databases and algorithms 150 60 90 2 2 ex 5
F01O006 Astronomia generală/ General Astronomy 150 60 90 2 2 ex 5
G01O007 Educaţia fizică/ Physical Training 30 30 - 2 col

930 450 480 10 13 7 30

F02O008 Limbaje de programare/Programming Languages 180 90 90 2 4 ex 6

F02O009
Fizica generală II: Fizica moleculară/General Physics 
II:Molecular Physics 180 90 90 2 2 2 ex 6

F02O010 Matematica superioară II/Higher Mathematics 180 90 90 2 4 ex 6

Total ore / Total  hours

Semestrul I  / The 1st  semester

Total semstrul I/Total for the 1st semester

 Semestrul II/ 2nd semester  of stydy

Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Modulul / disciplina                                       Module 
/ course

 PLANUL DE ÎNV ĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU/ PLAN OF STUDY PER STUDY YEARS

Număr de ore pe tipuri de 
activități /Number of hours 

per week
Forma de 
evaluare / 

Evaluation 
form

Număr de 
credite /  

Number of 
credits

Cod/Code

ANUL I / YEAR the 1st

 

Anul de 
studii 

Year of 
study 

Activităţi didactice 
Educational 

activities 

Sesiuni de examene 
Exam sessions 

Stagii de 
practică 

Internships 

Vacanţe 
Vacation 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

I 01.09-15.12 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

30.01-22.05 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

16.12-24.12 
09.01-29.01 
(4 săptămâni) 

(4 weeks) 

23.05-12.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

12.06-24.06 
Practica de iniţiere 

în specialitate/ 
Practica de inițiere 

în specialitate/ Initial 
Internship 

 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

24.12-08.01 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

Paşte 
 (1 săptămână) 

(1 week) 

28.06-31.08 
(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

II 01.09-15.12 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

30.01-07.05 
(13 

săptămâni) 
(13 weeks) 

16.12-24.12 
09.01-28.01 
(4 săptămâni) 

(4 weeks) 

23.05-16.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

08.05-22.05 
Practica de 

specialitate/Specialty 
Internship 

(2 săptămâni) 
(2 weeks) 

24.12-08.01 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

Paşte 
 (1 săptămână) 

(1 week) 

28.06-31.08 
(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

III 01.09-15.12 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

09.01-27.02 
(7 săptămâni) 

(7 weeks) 

16.12-30.12 
 (2 săptămâni) 

(2 weeks) 

28.02-10.03 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 
01.06-21.06 
(3săptămâni) 
(3 weeks)* 

11.03-25.03 
Practica de producție 
Production Practice 

(2 săptămâni) 
(2 weeks) 

26.03-24.04 
Practica de cercetare 

Research practice  
(4 săptămâni) 

(4 weeks) 

31.12-08.01 
(1 săptămână) 

(1 week) 

Paşte 
 (1 săptămână) 

(1 week) 

 

NOTĂ: * susţinerea tezei de licenţă 



F02O011 Fizica generală III: Electricitate şi magnetism   
/General Physics III: Electrisity and Magnetism

180 90 90 2 2 2 ex 6

U02A012 Filozofie/Phylosophy

U02A013
Istoria culturii și civilizației europene/The hisotry of 
European culture and civilization 

120
60

60 2 2 ex
4

U02A014

Cultura comunicării interpersonale și organizațio
nale/Interpersonal communication and 
organizational culture

U02A015 Sociologie/ Sociology
G02O016 Educaţia fizică / Physical Training 30 30 2 col

Practica de inițiere în specialitate/ Initial Internship 60 60 ex 2

930 450 480 10 12 8 30

1860 900 960 20 25 15 60

* Notă: Limba engleză / Limba franceză/Note: 
English/French Language

F03O017 Fizica generală IV: Optica/General Physics IV: 
Optics

180 90 90 2 2 2 ex 6

S03A118 Radioelectronica/Radioelectronics

S03A119 Geofizica/ Geophysics

S03O120 Modul: Fizica teoretică (1.Mecanica teoretică. 2. Met. 
fizicii matematice)/Module:Theoretical 

180 90 90 4 2 ex 6

S03A121 Cristalografia/Crystallography
S03A122

Modul: Programarea în fizică (1.Algoritmi de bază; 
2.Fortran, C++)/Module:Programming in 

F03O023 Matematica aplicată/Applied Mathematics 150 60 90 2 2 ex 5

U03A024 Economie/Economics
U03A025 Republica Moldova: istorie, politică, 

societate/Republic of Moldova:Hisory, 
Politics,Society

U03A026 Integrare europeană/European Integration
U03A027 Politologie/Politology

900 420 480 14 9 5 30

F04O028 Fizica generală V: Fizica atomului şi 
nucleului/General physics V:Atomic and nuclear 
physics

180 78 102 2 2 2 ex 6

S04O129 Electrodinamica/Electrodynamics 150 78 72 3 3 ex 5
S04O130 Mecanica cuantică/Quantum Mechanics 150 78 72 3 3 ex 5
S04A131 Tehnologia materialelor /Material Technology 
S04A132 Modul: Aparatul matematic în fizica teoretică  

(1.Introducere în teoria grupurilor; 2.Analiza 
complexă; 3. Metode variaționale)/Module: 
Mathematical apparatus in theoretical 
physics(1.Introduction to groups theory; 2. Complex 
analysis; 3. Variational methods)

S04A133 Desen  tehnic /Technical drawing 
S04A134

 Modul: Metode numerice (1.Metode numerice în 
fizică; 2. Fizica stării solide şi ştiinţa 
materialelor)/Module: Numerical 
methods(1.Numerical methods in physics;2.Physics 
of solid state and material science)

S04A135  Surse de energie regenerabilă/Renewable energy 
sources

S04A136  Modelarea sistemelor complexe/Complex systems 
modeling
Practica  de specialitate (Documentarea 
ştiinţifică)/Specialty Internship(Scientific 
documentation)

120 120 ex

4

900 364 536 13 10 5 30

452 ex

1

39

168

 Semestrul IV (13 săptămâni) / 4th Semester (13 weeks)

5

60 2 1

2 1

90

120

120 60

2 ex2

4ex1

Total Sem.III/Total of the 3rd Semester

3

51

2

3

ex

1

2

2

90

90

Total Sem.IV/Total of the 4th Sem.

5139

460 60 ex120

TOTAL ANUL I/ TOTAL FOR THE 1ST YEAR

Semestrul III/3rd Semester

ANUL II/2nd YEAR OF STUDY

Total semestrul II/Total for rhe 2nd semester

2

ex

150 60



1800 784 1016 27 19 10 60

S05O137
Termodinamica  şi fizica statistică/Thermodynamics 
and statistical physics.

180 90 90 3 3 ex 6

S05A138 Metodica de rezolvare a problemelor de 
fizică/Methodology of solving physics problems

S05A139 Chimia aplicată/Applied Chemistry
S05A140 Teoria electronică a corpului solid/Electronic theory 

of the solid state
S05A141 Biofizica/Biophysics
S05A142 Proprietăţile fotoelectrice ale 

semiconductoarelor/Photoelectric properties of 
semiconductors

S05A143 Modul: Simularea problemelor fizice (1. Modelarea şi 
simularea problemelor fizice la calculator; 2. 
Problema valorilor proprii in 
fizică)/Module:Simulation of Physical Problems (1. 
Modeling and Simulation of Physical Problems at 
the Computer; 2. Problem of Own Values in Physics)

S05A144 Modul: Spectroscopia (1. Spectroscopia; 2. 
Proprietățile optice ale corpului solid)                    
/Module: Spectroscopy (1. Spectroscopy; 2. Optical 
Properties of the solid state

S05A145 Modul: Teoria şi monitorizarea proceselor de 
cristalizare (1. Bazele spectroscopiei; 2. Teoria 
proceselor de cristalizare. Fizica clusterilor)/Module: 
Theory and monitoring of crystallization processes 

S05A146 Fenomene de contact/Contact phenomena
S05A147 Matematica computaţională/Computational 

Mathematics

900 420 480 15 6 7 30

G06O048 Etica profesională/Professional Ethics 90 28 62 2 2 ex 3
S06A149 Modul: Dispozitive optoelectronice (1. Dispozitive 

optoelectronice; 2. Tehnologia dispozitivelor 
optoelectronice)/Module: Optoelectronics devices (1. 
Optoelectronics devices, 2.Technology of 
Optoelectronics devices)

S06A150 Teoria cuantică a câmpului/Quantum field theory 
S06O151 Dispozitive pe baza corpului solid/Solid state based 

devices 120 63 57 6 3 ex 4
S06A152 Fizica dielectricilor/Physics of dielectrics
S06A153 Metode asimptotice aproximative în fizica 

teoretică/Approximate asymptotic methods in 
theoretical physics
Practica de producţie/Production Internship 120 120 ex 4
Practica de cercetare/Research Internship 240 240 col 8
Examen  de licență/Final examination 150 150 ex 5

900 196 704 15 7 6 30

1800 616 1184 28 16 12 60

5460 2300 3160 1009 779 512 180

180 75 105

ex

180 4

ex

2

90 90

1 1

60 60

2

Semestrul VI (7 săptămâni)/ 6th Semester(7weeks)

4120

Semestrul V  /5th Semester

ANUL III / 3RD YEAR OF STUDY

3 ex

5

2

6

ex 61

Total Anul II/Total for the 2nd year

90

ex

5

23

56 34

Total/Total

90

2

49 41

90

Total Anul III/ Total of the 3rd year

Total Sem.VI/Total of the Vith Sem

75

60

32

150

Total Sem.V/Total of the 5th Sem.

30

75

1 ex 32

3

1 1

2 ex
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G01O054 Tehnici de comunicare în limba română  /Commu- 
nication techniques in Romanian Language

120
60

60 0 4 0 Examen
4

G02O056 Tehnici de comunicare în limba română  /Commu- 
nication techniques in Romanian Language

120
60

60 0 4 0 Examen
4

240 120 120 0 8 0 8

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. Ore Număr de 
credite

1 Practica de iniţiere în specialitate/Initial Specialty 
Internship, 

II 60 2

2 Practica  de specialitate (Documentarea 
ştiinţifică)/Specialty Internship (Scientific 
Documentation)

IV 120 4

3 Practica de producţie/ Production Internship VI 120 4

4 Practica de cercetare/Research Internship VI 240 8

540 18

Nr. d/o Perioada
Nr. de 
credite

1 iunie/June 2
2 iunie/June 3

C S L

1 Limba engleză I (nivel intermediar)/English 
LanguageI(intermediate)

120 1 2 0 4 0 exam/exa
m

4

2 Limba engleză II (nivel avansat)/English Language
II(advanced)

120 2 3 0 4 0 exam/exa
m

4

3 Reţele de calculatoare şi administrare/Computer 
network and administration

120 2 4 1 0 3 exam/exa
m

4

4 Programarea logică/Logical Programming 120 3 6 2 2 exam/exa
m

4

Total 480 16

Perioada

2

Forma de 
evaluare/ 
Form od 

evaluation

Săptămâni

Total ore/Total hours Număr de 
credite/no. 
of credits

Total /Total 

4

2

Examen de licență la ”Fizica generală”/Final examination on "General Physics"

Total 

aprilie-mai/April-May

februarie/February

Anul/Year

Susţinerea tezei de licenţă/Licentiate thesis defence

Total 
ore/Tota
l hours

Denumirea disciplinei/Course

Nr. d/o/no.
Nr. de 

credite/no. of 
credits

Sem.
Evaluări/Eval

uation 

Număr de ore pe tipuri 
de activități/No. of 
hours for types of 

2

Forma de evaluare finală a programului de studii /Final examination form of the programme of study

iunie/June

Stagiile de practică/Internships

mai/May

Limba română pentru studenţii din grupele alolingve/Romanian Language for alolingual students 

Cod/Code Modulul / disciplina/Module/Course

Număr de ore pe tipuri 
de activități/No. of hours 

          Unități de curs la libera alegere/Course units at free choice
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7.           8.          
 

9.           10.        

F01O003 Fizica generală I: Mecanica/ General Physics I: 
Mechanics

180 90 90 2 2 2 ex 6

F01O004 Modul: matematica superioară I (1. Algebra şi 
geometria analitică. 2. BCVT)/ Module: higher 
mathematics I (1. Analitical Algebra and Geometry. 
2. Fundamentals of Vector and Tensor Calculus) 

180 90 90 3 3 ex 6

S03O120

Modul: Fizica teoretică (1.Mecanica teoretică. 2. Met. 
fizicii matematice)/Module: Theoretical Physics I (1. 
Theoretical mecanics.  2. Methods of Mathematical 
physics )

180 90 90 4 2 ex 6

F04O028 Fizica generală V: Fizica atomului şi 
nucleului/General physics V:Atomic and nuclear 
physics

180 78 72 2 2 2 ex 6

S05O137
Termodinamica  şi fizica statistică/Thermodynamics 
and statistical physics.

180 90 90 3 3 ex 6

900 438 432 14 12 4 30

Forma de 
evaluare/Fo

rm od 
evaluation

Prerechizit pentru programele de master /Pre-requisite for master programs
ale domeniului de formare profesională "Fizica"/ of the professional training field "Physics"

Număr de 
credite/cre

dits
Modulul / disciplina/Module/course

Total ore/Total hours Număr de ore pe tipuri 

Total

Cod/Code



NOTA EXPLICATIV Ă 
 

Importanța programului: Ştiinţele fizice sunt în permanentă dezvoltare şi joacă un rol 
important în progresul tehnologic mondial, formând noi paradigme ale cunoaşterii, dezvoltând noi 
metode şi instrumente de investigaţii, propunând tehnologii moderne pentru economia şi societatea 
bazată pe cunoaştere. Fizica este o ştiinţă indispensabilă pentru desfăşurarea cercetărilor biologice, 
chimice, ea stând la baza dezvoltării tehnologiilor. Un rol deosebit Fizica îl are în dezvoltarea 
nanotehnologiilor, care constituie baza dezvoltării ascendente a societăţii moderne.  

Scopul formării specialistului: Planul de învățământ prevede pregătirea şi formarea 
specialiştilor în domeniul fizicii, prin cultivarea competenţelor necesare exercitorii profesiunilor 
specifice ştiinţelor exacte, capabili de a se integra în activitate conform necesităţilor economiei 
naţionale. 

Finalitatea programului: Specialiștii formați la specialitatea Fizica sunt solicitați pe piața 
muncii de instituțiile de învățământ superior și secundar, în laboratoarele de cercetare în instituții/ 
organizații care au colaborări internaționale. 

Condițiile de admitere: La studii sunt admiși deținătorii diplomelor de bacalaureat,  
diplomelor de studii superioare, diplomelor de licență. 

Concepția formării specialistului: În cadrul științelor exacte, Fizica, este definită ca ştiinţă a 
materiei şi energiei şi a modurilor lor de interacţiune, ocupând un loc distinct în paleta ştiinţelor 
naturii, condiţionat de mai multe aspecte unicale. Aprofundarea cunoștințelor în domeniul științelor 
exacte este esențială pentru încadrarea cu succes în relațiile economico-sociale, în care s-a angajat 
Republica Moldova. La conceperea și structurarea programului s-a ținut cont de propunerile 
experților în domeniu, de opiniile și de așteptările viitorilor angajatori. Aceste condiții au permis 
orientarea formării specialiștilor în domeniul științelor exacte spre necesitățile reale ale pieții 
muncii atât din țară, cât și peste hotarele ei.  
 Argumentarea gradului de solicitare a specialității pe piața muncii: Specialiștii formați la 
specialitatea Fizica sunt solicitați pe piața muncii de instituțiile de învățământ preuniversitar și 
universitar, în laboratoarele de cercetare ale instituțiilor/organizațiilor din țară, cât și peste hotarele 
ei. 

Finalităţile preconizate pentru specialitatea respectivă: Formarea specialiștilor la specialitatea 
Fizica preconizează următoarele finalități şi competenţe:  

 
• Formularea şi soluţionarea problemelor fizice cu caracter de cercetare şi de aplicare; 
• Identificarea proceselor electronice în corpuri solide în scopul obținerii materialelor noi; 

• Obţinerea şi interpretarea datelor specifice relevante din domeniul fizicii; 
• Utilizarea în activitatea profesională a bazelor teoretice ale ştiinţelor fizice; 
• Utilizarea metodelor, utilajului şi tehnologiilor moderne la măsurarea caracteristicilor şi 

parametrilor materialelor complexe. 
• Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii teoretice la modelarea computațională şi   

simularea proceselor fizice; 

• Dirijarea cu dispozitivele electronice, bazate pe fenomene de transport în câmpurile 
electrice şi magnetice. 

• Interpretarea datelor obţinute din măsurările şi observaţiile de laborator şi clasificarea lor; 

• Argumentarea fenomenelor fizice fundamentale care stau la baza functionării dispozitivelor 
optoelectronice într-un anumit domeniu al spectrului. 



EXPLANATORY    NOTE 
 

Program importance: Physical sciences are constantly developing and play an important 
role in the global technological progress, forming new paradigms of knowledge, developing new 
investigative methods and tools, proposing modern technologies for the economy and the 
knowledge-based society. Physics is an indispensable science for carrying out biological, chemical 
research, underpinning the development of technologies. A particular Physics role is in the 
development of nanotechnologies, which are the basis for the upward development of modern 
society. 

Purpose of the specialist training : The curriculum provides the specialists training and 
forming in the field of physics, by cultivating the necessary skills for the professions specific to the 
exact sciences, able to integrate into activity according to the needs of the national economy. 

 

Finality of the program: Specialists trained in the Physics specialty are required on the labor market, by 
higher and secondary education institutions, in research laboratories, in institutions / organizations that have 
international collaborations. 

Admission requirements: Students are admitted based on their baccalaureate diplomas, higher education 
diplomas, bachelor's degrees. 

 

The concept of the specialist training: In the exact sciences, Physics is defined as the science of matter 
and energy and their modes of interaction, occupying a distinct place in the variety of natural sciences, 
conditioned by several unique aspects. The deepening of the knowledge in the field of exact sciences is 
essential for the successful engagement in the economic and social relations in which the Republic of 
Moldova has committed itself. The design and structure of the program took into account the proposals of 
experts in the field, the opinions and expectations of future employers. These conditions have made it 
possible to direct the training of specialists in the field of natural  sciences to the real needs of the labor 
market both in the country and abroad. 

 

Argumentation of the degree of specialty demand on the labor market: The specialists trained in the 
field of Physics specialty are required on the labor market by the pre-university and university education 
institutions, in the research laboratories of the institutions / organizations in the country, as well as abroad. 

 

The expected finality for the respective specialty: The training of specialists in Physics 
speciality  foresees the following objectives and competencies: 

• Formulation and solution of physical research and application problems; 
• Identification of electronic processes in solid state substances in order   obtain new materials; 
• Obtaining and interpreting of relevant data inthe field of physics; 
• Using of the theoretical fundamentals of physical sciences in the professional activity; 
• Using the modern methods, equipment and technologies to measure the characteristics and 

parameters of the complex materials. 
• Applying knowledge from the field of theoretical physics to computational modeling and 

simulation of physical processes; 
• The control of electronic devices, based on transport phenomena in electric and magnetic 

fields. 
• Interpretation of the data from laboratory measurements and observations and their 

classification; 
     • Argumentation of the fundamental physical phenomena that are at the basics the optoelectronic 
       devices  functioning in a certain region of spectrum. 



 
Corelația ”Finalit ăți de studiu și competențe-curriculum”, ciclul I Licen ță 

 

Unitatea de curs (moduluI)/Finalităţile de studiu 
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