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what is the big attraction?

what is the big repulsion?

TEMATICA interviului de admitere  (seria Bologna+ seriile cu 4-5 ani) 
 

1. Structura cristalină a corpului solid (reţele Bravais, direcţii şi plane 
cristaline, reţeaua reciprocă, zone Brillouin). 

2. Studiul structurii cristaline (difracţia de raze X - legea Bragg, difracţia de 
electroni). 

3. Modelul Sommerfeld a electronilor liberi în metale (nivele de energie în 
gazul Fermi, energia Fermi, viteza Fermi, densitatea de stări). 

4. Teorema lui Bloch , impulsul cristalin al electronului, schema zonei 
reduse. 

5. Benzi de energie în solid (clasificarea substanţelor în metale, izolatori şi 
semiconductori, variaţia rezistivităţii electrice în funcţie de temperatură la 
metale si semiconductori). 

6. Spinul electronului, momentul magnetic de spin; Momentul cinetic si 
magnetic total al electronului intr-un atom. 

7. Diamagnetismul (caracteristici generale, susceptibilitatea Langevin). 
8. Paramagnetismul (caracteristici generale, Legea Curie). 
9. Feromagnetismul . 

 
 
Obiectivele specializarii  si perspective profesionale: 
- cunoasterea aprofundata a proprietatilor corpului solid si transferul celor mai noi
cunostinte din acest domeniu ; 
-  utilizarea calculatorului pentru controlul parametrilor fizici ale proceselor ,  
-formarea deprinderilor practice care sa permita  si consolideze pregatirea stiintifica
necesara pentru ca absolventii sa ocupe pozitii de : 

- cercetător în institute de cercetare din ţară sau in laboratoare de
cercetare ale companiilor naţionale sau internaţionale 

- profesor în învăţământul preuniversitar 
- consultant tehnic al firmelor pe probleme de materiale  
- cercetător în unităţi de dezvoltare tehnologică  
-  doctorat în ţară, urmat de o carieră universitară. 

 
Competenţe profesionale in: 
 

 Caracterizarea proprietatilor fizice ale corpului solid si a materialelor de interes tehnic. 
 Fizica materialelor magnetice si supraconductoare sub forma masiva, pulberi nanostructurate 

si straturi subţiri: metale şi aliaje, supraconductori de temperatură critică ridicată, materiale 
nanocompozite, perovskite, etc. 

 Metode de sinteza a materialelor cristaline, nanocristaline si amorfe 
 Metode de studiu a materialelor: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, masurători 

magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase şi câmpuri magnetice ridicate, 
spectrometrie Mossbauer, microscopie electronică, XPS,  etc 

 Achiziţia şi prelucrarea automată a datelor. 
 Calcul de benzi energetice în corpul solid 

 
 


