
   DE CE Facultatea de Fizică ? 

 

  In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate. Facultatea 

noastră are unul dintre cei mai buni coeficienţi "cadru didactic/student" din universitate 

 

  Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie, susținută prin numeroasele 

proiecte de cercetare care se derulează în cadrul facultăţii noastre 

 

  Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare de cercetare, 

unele fiind printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei 

 

  Pentru că la absolvire opţiunea nu este doar aceea de a fi profesor de fizică...  

Astfel, noi îţi deschidem drumul să devii: 

o FIZICIAN într-un laborator de cercetare dintr-un 

institut din Cluj sau din ţară, în cercetare fundamentală 

şi aplicativă, în firme multinaţionale, în învãţãmântul 

superior etc. Un număr mare de absolvenţi sunt 

 cercetători la INCDTIM Cluj-Napoca, spre exemplu

 

o FIZICIAN MEDICAL  într-unul din spitalele din Cluj 

 cu care avem şi acorduri de practică sau într-unul nou, 

care tocmai se construieste, în companii farmaceutice 

sau de cercetare biomedicală. Spitalele din Cluj și din 

țară angajează au nevoie de fizicieni medicali în 

 domeniul radiologiei şi imagisticii medicale

 

 Fizician INFORMATICIAN o într-una din 

numeroasele firme de IT din Cluj, în cercetare, 

industrie, telecomunicaţii, sectorul financiar-bancar. 

Avem numeroase exemple de foşti studenţi care 

lucrează acum în IT. 

 

 Inginer FIZICIANo  în cercetare, industrie,  

nanotehnologii, proiectare industrială şi aparatură de 

laborator, într-una din companiile EMERSON, Bosch, 

Continental etc. companii care angajează absolvenţii 

noştri an de an.  

 

 

  Pentru că îţi oferim şansa de a-ţi continua studiile la una dintre cele trei secţii de master şi 

apoi în una dintre cele mai prestigioase școli doctorale din universitate, Școala Doctorală 

Fizică 

  Pentru că, potrivit unui studiu al compartimentului de specialitate din Universitate, 87% 

dintre absolvenţii nostri îşi CONTINUĂ ACTIVITATEA IN SPECIALITATE 


