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,,Un pas sigur spre viitor”



TradiTradiţţii ale ii ale ŞŞcolii de Fizică Clujenecolii de Fizică Clujene
Prof. universitar AUGUSTIN MAIOR

(1882-1963)

• printre intemeietorii telefoniei multiple

• decan al facultatii in perioada 1929-1946

• sustinator al lui Herman Oberth-cel care va fi recunoscut 
mai tarziu ca parinte al rachetei interplanetare moderne

• fondator al Scolii Teoretice la Universitatea din Cluj



Prof. universitar FARKAS GYULA

(1847-1930)

• probabil cel mai citat matematician si fizician al universitatii

• decan al Facultatii de Stiinte de 7 ori intre anii 1889-1890, 
1892-1893, 1893-1894, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899 
si 1902-1903 

• rector si prorector al Universitatii din Cluj in perioada 1907-
1909

• membru al Academiei Maghiare

• autor al lemei inegalitatilor liniare, care ii poarta numele



Laureaţi Nobel - Oaspeţi ai facultăţii noastre







Ce avantaje ne oferă Ce avantaje ne oferă FizicaFizica??

●● gândire logică gândire logică
●● abilită abilităţţi practicei practice
●● o meserie bine plătită o meserie bine plătită
●● un statut socialun statut social îînalt, acela de intelectualnalt, acela de intelectual
●● satisfacsatisfacţţia de a fi printre puia de a fi printre puţţinii care inii care îînnţţeleg cu eleg cu 

adevărat lumea din jurul nostru adevărat lumea din jurul nostru 



Facultatea de Fizică în imagini:



Cursuri

Seminarii



Biblioteca



Curs Festiv, 2010Curs Festiv, 2010



Laboratoare didacticeLaboratoare didactice
-- dotdotăriări de excepde excepţţie ie --



MecanicMecanicăă şşi termodinamici termodinamicăă



OpticOpticăă şşi spectroscopiei spectroscopie



Electricitate Electricitate şşi magnetismi magnetism



FizicFizicăă atomicatomicăă şşi nucleari nuclearăă



ElectronicElectronicăă



ReReţţele de calculatoareele de calculatoare



Oferta FacultOferta Facultăăţţii de Fizicii de Fizicăă
 NIVEL LICENNIVEL LICENŢŢĂĂ

•• Domeniul FIZICDomeniul FIZICĂĂ (3 ani)(3 ani)
 FizicFizicăă
 FizicFizicăă InformaticInformaticăă
 FizicFizicăă MedicalMedicalăă
(linii de studiu in limba romana si maghiara)(linii de studiu in limba romana si maghiara)

•• Domeniul Domeniul ŞŞTIINTIINŢŢA MEDIULUI (3 ani)A MEDIULUI (3 ani)
 Fizica Mediului (linia romana)Fizica Mediului (linia romana)

•• Domeniul Domeniul ŞŞTIINTIINŢŢE INGINEREE INGINEREŞŞTI APLICATE TI APLICATE 
(4 ani)(4 ani)
 FizicFizicăă TehnologicTehnologicăă (linii de studiu in limba romana (linii de studiu in limba romana 

si maghiara)si maghiara)



UNDE UNDE îîncepe cariera de cercetncepe cariera de cercetăător:tor:



 Institutul de CercetInstitutul de Cercetăări ri 
Experimentale InterdisciplinareExperimentale Interdisciplinare



Centre de CercetareCentre de Cercetare
Laborator pentru cercetari complexe asupra materialelor de 
interes tehnic la temperaturi joase 

Dir. Acad. Prof. dr. E. Burzo

Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică Nucleară
Dir. Prof. dr. S. Simon

Centrul de Fizică Biomedicală şi a Mediului
Dir. Prof. dr. O. Cozar

Centrul de Fizica Corpului Solid
Dir. Prof. dr. A. Pop

Centrul de Nanoştiinţe şi Nanotehnologii 
Dir. Prof. dr. S. Aştilean

Centrul de Simulari de Siteme Nanostructurate 
Dir. Prof. dr. T. Beu



Rezonanţă magnetică nucleară
(RMN)

• Ştiinţa şi tehnologia materialelor 
avansate, nano şi micro-structurate – 
sinteză, proprietăţi, aplicaţii

• Studiul plasmei capacitive de 
radiofrecvenţă şi aplicaţii



Măsurători la temperaturi joase
• Cercetări de fizica corpului solid 
integrate în Programe Europene – baza 
creşterii competitivităţii studenţilor şi 
doctoranzilor

• Studii de teoria solidului şi fizică 
computaţională aplicată



Difractometru 
de raze X



Spectroscopie vibraţională
IR şi Raman

Sisteme moleculare complexe de interes biomedical, biomateriale şi 
biosenzori, în vederea îmbunătăţirii diagnosticului şi tratamentului 
medical



Spectrometrie de masă şi gaz-
cromatografie



OpOpţţiuni la absolvirea cursurilor iuni la absolvirea cursurilor 
nivel licennivel licenţţăă::



Specializări Masterat

•• ŞŞtiintiinţţa a şşi tehnologia materialelor avansate (l. Engl.)i tehnologia materialelor avansate (l. Engl.)
•• Fizica corpului solid (l. Engl.)Fizica corpului solid (l. Engl.)
•• BiofizicBiofizicăă şşi fizici fizicăă medicalmedicalăă (l. Rom.+ l. Engl.)(l. Rom.+ l. Engl.)
•• FizicFizicăă computacomputaţţionalionalăă (l. Engl.)(l. Engl.)
•• Biomateriale (l. Rom.+ l. Engl.)Biomateriale (l. Rom.+ l. Engl.)
•• Fizica Computationala Aplicata (invatamint la distanta)Fizica Computationala Aplicata (invatamint la distanta)

 Toate au durata de 2 ani.Toate au durata de 2 ani.



Specializări de Doctorat

•• Fizica atomului Fizica atomului şşi a moleculeii a moleculei
•• Fizica stFizica stăării condensaterii condensate
•• BiofizicBiofizicăă
•• FizicFizicăă teoreticteoreticăă
•• FizicFizicăă nuclearnuclearăă



CooperCooperăări Internari Internaţţionaleionale
Facultatea de FizicFacultatea de Fizicăă are stabilite acorduri de colaborare cu 27 are stabilite acorduri de colaborare cu 27 
UniversiUniversittaaţţi Europene i Europene îîn cadrul Programului Erasmusn cadrul Programului Erasmus--Socrates Socrates 
pentru stagii de cercetare privind studenpentru stagii de cercetare privind studenţţii masteranzi ii masteranzi şşi doctoranzii doctoranzi

Univ. Joseph Fourier Grenoble, Univ. Joseph Fourier Grenoble, 
Univ. TehnicUniv. Tehnicăă Chemnitz, Chemnitz, 
Univ. Claude Bernard Lyon, Univ. Claude Bernard Lyon, 
Univ. TehnicUniv. Tehnicăă Aachen, Aachen, 
Univ. Tehnica, VienaUniv. Tehnica, Viena
Univ. LiberUniv. Liberăă Bruxelles, Bruxelles, 
Univ. Amsterdam, Univ. Amsterdam, 
Univ. Zaragoza, Univ. Zaragoza, 
Univ. Gent, Univ. Gent, 
Univ. OsnabruckUniv. Osnabruck
Univ. SalzburgUniv. Salzburg
Univ. Eotvos Lorand, BudapestaUniv. Eotvos Lorand, Budapesta
Univ. Kossuth Lajos, DebrecenUniv. Kossuth Lajos, Debrecen



Laboratoare naLaboratoare naţţionale de ionale de 
cercetare din Cluj Napocacercetare din Cluj Napoca

 ITIMITIM –– studiul izotopilor studiul izotopilor 
stabili (aplicastabili (aplicaţţii ii 
biologice, geologice, biologice, geologice, 
ecologice, efecte/ ecologice, efecte/ 
tehnologii de separare tehnologii de separare 
ale izotopilor)ale izotopilor)

 Institutul de Fizica Institutul de Fizica ––
obobţţinerea inerea şşi studierea i studierea 
materialelor obmaterialelor obţţinute inute 
prin cele mai noi prin cele mai noi 
metode (materiale metode (materiale 
magnetice, materiale magnetice, materiale 
supraconductoaresupraconductoare



 Continental CorporationContinental Corporation
 LeoniLeoni Wiring SystemsWiring Systems
 Siemens AGSiemens AG
 Institutul Oncologic, ClujInstitutul Oncologic, Cluj
 Institutul Inimii, ClujInstitutul Inimii, Cluj
 ITIMITIM
 Universitatea de Medicina si Farmacie, ClujUniversitatea de Medicina si Farmacie, Cluj
 Universitatea Tehnica, ClujUniversitatea Tehnica, Cluj
 ŞŞcoli coli şşi licee (ex. Colegiul E. Racovita, Cluj)i licee (ex. Colegiul E. Racovita, Cluj)......

Companii multinaCompanii multinaţţionale ionale şşi institui instituţţii ii 
cunoscute din Romcunoscute din Româânia care au angajat nia care au angajat 

absolvenabsolvenţţi ai faculti ai facultăăţţii, ii, îîn ultimii ani:n ultimii ani:



VVăă aaşşteptteptăăm la m la 
Facultatea de FizicFacultatea de Fizică ă !!

VVăă dorim mult succes!dorim mult succes!
Prezentare realizată de Facultatea de Fizică în colaborare cu Asociaţia Studentilor Fizicieni


