
Facultatea Fizică și Inginerie

Denumirea programului de master Fizica

Scurtă descriere a programului. Descrierea programului de studii: Programul de master ”Fizica”,
master profesional (MP) se încadrează în domeniul general de studii 053 Științe fizice. Cunoștințele,
abilitățile și competențele asigurate de programul de studii: programul Fizica are ca scop
oportunitățile de dezvoltare la masteranzi a unui sistem de competențe de analiză critică a
perspectivelor de aplicare a științelor fizice atât în contextul de formare a bazei tehnico-materiale a
RM, cât și în contexte științifice și educaționale. Programul Fizică prevede inițierea profundă a
masteranzilor cu cele mai moderne aspecte din fizica teoretică, metode de investigații și tehnologii a
materialelor (supraconductibilitate, fotonică, spintronica, nanotehnologii și etc.), inclusiv resurse
digitale. Astfel, problemele fizicii moderne și simularea acestora la calculator, vor fi obiectul principal
de studiu în programul de master prezentat.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. La conceperea și structurarea programului s-a ținut cont
de prevederile Strategiei de dezvoltare a educației în RM, de propunerile experților în domeniu, de
opiniile și de așteptările viitorilor angajatori. Aceste condiții au permis orientarea viitorilor specialiști
fizicieni, spre necesitățile reale ale pieței muncii din țară. Specialiștii formați la programul Fizică pot
activa în calitate de: învățător/profesor în învățământul preuniversitar și universitar (având Modul
psihopedagogic) cu competențe avansate în domeniul științelor fizice; coordonator în domeniul
științelor naturii, în diverse structuri de cercetare științifică; coordonator de echipe și de subdiviziuni,
expert în întreprinderile de producție; utilizator și dezvoltator de softuri în organizațiile specializate în
domeniul tehnologiilor informației.

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Modul: Proprietăţile corpului solid (1.Teoria

corpului solid. 2. Luminescență)
2. Fizica și modelarea proceselor electronice și

fononice
3. Mecanică cuantică a sistemelor compozite
4. Bazele electronicii cuantice și ale opticii

neliniar

Cursuri opționale
● Tehnologii de preparare a materialelor

avansate
● Criogenia şi supraconductibilitatea

Semestrul 2 (30 Credite)
1. Lasere și fotonică
2. Modul: Termodinamica şi statistică (1.

Termodinamica sistemelor compuse 2.
Teoria statistica cuantică a câmpurilor)

3. Electrodinamica mediilor continui
4. Metode de caracterizare ale materialelor şi

structurilor avansate

Cursuri opționale
● Modelarea proceselor fizice în materiale şi

dispozitive
● Probleme actuale în microelectronică

Semestrul 3 (30 Credite)
1. Nanomateriale şi nanotehnologii
2. Conversia fotovoltaică a energiei solare
3. Fizica semiconductorilor neordonați
4. Spintronica
5. Practica de specialitate

Cursuri opționale
● Analiza spectrală

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master


