
8. Ingineria sistemelor biomedicale
Studenţii vor învăţa aprofundat procesele fizice în mate-
ria vie, interacţiunea dintre undele electromagnetice cu 
mediul biologic, precum şi metodele care permit trans-
formarea parametrilor fizico-biologici în informaţie 
medicală. În acelaşi timp, nu se intenţionează să se 
şcolarizeze tehnicieni sau laboranţi, dar specialişti–ingi-
neri care să reprezinte o verigă dintre ansamblul apara-
telor şi tehnologiilor medicale de vârf, pe de o parte, şi 
corpul medical, pe de altă parte.
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O punte între

Univers și fizică
Per aspera ad astra!

• Studiile se fac cu finanţare din buget de stat şi prin con-
tract. Studenţii înmatriculaţi în bază de contract, care dau 
dovadă de cunoştinţe bune, sunt scutiţi de taxa de studii. 
Diplomele eliberate absolvenţilor sunt recunoscute atât 
în ţară, cât şi în străinătate.

Vă așteptăm cu drag la Facultate!

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
•  Limbile de instruire – română, rusă, engleză.
• La specialităţile Fizică şi Meteorologie – durata studi-
ilor superioare de licenţă este de 3 ani, iar a studiilor su-
perioare de master este de 2 ani. 
• La specialităţile Tehnologii informaţionale, Calcula-
toare, Energetică netradiţională, Ingineria şi manage-
mentul calităţii, Ingineria sistemelor biomedicale și 
Fizică, Astronomie (specialitate dublă) durata studiilor 
superioare de licenţă este de 4 ani, iar de master – de 1,5 
ani. 

9. Fizică, Astronomie (specialitate dublă)
Programa include atât cursuri fundamentale (astrono-
mie generală, fizică generală, fizică teoretică), cât şi 
cursuri specializate axate pe diferite domenii ale astron-
omiei (astrofizică teoretică, astrofizică practică, astrom-
etrie, mecanică cerească, radioastronomie şi astrono-
mie sferică). Activitățile practice se desfășoară în cadrul 
Observatorului Astronomic al USM. Studenţii urmează 
şi modulul psihopedagogic, ca urmare putând activa în 
calitate de profesori de fizică şi astronomie. Absolvenţii 
obţin titlul de licenţiat în ştiinţe ale educației şi vor fi 
pregătiţi pentru a activa în cercetari ştiinţifice în dome-
niile astronomiei, precum şi în sistemul de învaţământ 
(profesor de fizică şi astronomie).



Fizica este o artă
a înțelegerii lucrurilor

Vino în lumea
experimentelor Descoperă standardele calităţii

În prezent Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi pro-
pune realizarea activităţii didactice şi de cercetare 
pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, 
în condiţiile promovării calităţii şi eficienţii prin 
implementarea sistemului de credite transfera-
bile şi prin elaborarea standardelor de formare 
profesională. Studiile la facultate sunt axate pe două 
cicluri. Facultatea are un corp didactic valoros – atât 
în plan didactic, cât şi ştiinţific – implicat, alături 
de mulţi dintre studenţi şi doctoranzi, în programe 
internaţionale de cercetare.

La dispoziţia studenţilor sunt săli de curs dotate cu 
tehnică necesară pentru studiile în domeniu, biblio-
teca cu un set mare de cărți şi săli de calculatoare 
pentru seminare și lucrări practice, toate fiind in-
terconectate la rețeaua USM și la rețeaua Internet. 
Studenții sunt înmatriculați la studii în grupe cu pre-
dare în limbile română, rusă și engleză, cu finanțare 
de la bugetul de stat sau contra taxă.

    Eşti interesat de lumea în care fenomenele mi-
raculoase ale naturii au o explicaţie ştiinţifică?                 
Facultatea de Fizică și Inginerie, fontată în anul 1946, 
te ajută să înţelegi şi să descoperi tainele Universului. 
Fiecare al zecelea absolvent a obţinut gradul ştiinţific 
de doctor, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat 
în ştiinţe fizico-matematice. 

Ciclul I. Studii superioare de licenţă
Specialităţi

1. Fizică
    La specialitatea Fizica programa de învăţămînt in-
clude atît cursuri fundamentale de fizică generală,  cît şi 
cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii 
(fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi infor-
matica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic. 
Absolvenţii obţin titlul de licenţiat în ştiinţe exacte şi sunt 
pregătiţi pentru a activa într-o sferă generală de lucru, 
inclusiv în sistemul de învăţământ la fizică, în industrie 
şi cercetare.

2. Tehnologii  informaţionale 
Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental 
procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor 
informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, 
bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al 
limbii engleze. Acest program de studiu va include struc-
tura şi principiile de funcţionare a computerelor; princi-
piile de organizare şi funcţionare a sistemelor de operare; 
sisteme de comunicare şi reţele de calculatoare; program-
area orientată pe obiecte; proiectarea şi administrarea ba-
zelor de date; programarea aplicaţiilor WEB. După ab-
solvire studenţii vor obţine titlul de inginer licenţiat. Vor 
putea lucra ca programatori, administratori de reţea sau 
administratori ai bazelor de date.

3. Energetică netradiţională 
Pregătirea specialiştilor este orientată spre soluţionarea 
problemei energetice existente în republică prin uti-
lizarea convertoarelor de energie solară în energie 
electrică sau termică. Absolvenţii specialității Energetică 
netradiţională vor fi capabili să proiecteze și să fabrice 
instalații de conversie a energiei solare, eoliene sau apei 
curgătoare a rîurilor în energie electrică sau termică. 
Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat și pot activa în 
instituţii de cercetare-dezvoltare, centre de producere a 
instalaţiilor de conversie a energiei solare. 

4. Ingineria şi managementul calităţii 
Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de 
măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deose-
bite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi 
pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat 
şi pot activa la Institutul Naţional de Standardizare şi 
Metrologie, la serviciile metrologice raionale, în labora-
toarele de metrologie ale întreprinderilor şi instituţiilor.

                  5. Automatică şi Informatică
 Specialitate care unește două domenii: industrial și 
informațional. 
Activitatea profesională a specialiștilor este cheia pentru 
dezvoltarea industriei moderne și constă în elaborarea, 
implementarea și exploatarea sistemelor automate (mi-
croprocesoarelor și roboților); digitalizarea sistemelor  
existente; colectarea, algoritmizarea  procedeelor tehno-
logice; prelucrarea şi transmiterea bazelor de date nece-
sare pentru efectuarea şi dirijarea cu procesele tehno-
logice.
După absolvire studenţii vor obţine titlul de inginer 
licențiat  și pot activa în organizaţii  care se ocupă atît cu 
automatizarea proceselor, cît și ca inginer-programator.

6. Calculatoare
Domeniul de activitate profesională a absolvenţilor aces-
tei specialităţi este elaborarea şi asamblarea sistemelor 
de calculatoare, exploatarea şi deservirea sistemelor de 
calcul, asistenţa tehnică, asigurarea funcţionalităţii com-
ponentelor calculatorului şi protecţiei informaţiei prin 
metode de programare. Absolvenţii obţin titlul de inginer 
licenţiat în sisteme de calculatoare şi pot lucra în diferite 
organizaţii (bănci, industrie etc.) în calitate de adminis-
tratori ai sistemelor de calculatoare, specialişti de asam-
blare şi setare a tehnicii de calcul.

7. Meteorologie 
Se pregătesc specialişti, ce se ocupă de procesele fizice şi 
chimice care au loc în atmosferă, de precizarea şi pro-
nosticul climei, de prelucrarea informaţiei  obţinute  
prin intermediul mijloacelor speciale aero- şi cosmice. 
Absolvenţii obţin titlul de licenţiat în ştiinţe ale naturii.


