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INTRODUCERE  
 
Misiunea unei facultăţi constă în concentrarea tuturor energiilor creatoare ale membrilor săi, componenţi 
ai corpului academic uniţi prin preocupările comune în domeniul realizării şi diseminării cunoaşterii unui 
anumit domeniu ştiinţific. Rolul Facultăţii de Fizică este de a contribui la transpunerea în realitate a 
aspiraţiilor cadrelor didactice, ale studenţilor şi ale beneficiarilor noştri sprijinindu-se pe capabilitatea şi 
contribuţia membrilor acesteia. 
Prezentul Raport este elaborat în concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr.1/2011, Carta 
Universităţii de Vest din Timişoara, o parte din date fiind preluate din Raportul Rectorului UVT 2020. 
Premisa principală de la care s-a pornit pentru mandatul 2020-2024 a fost asigurarea coeziunii precum și 
dezvoltarea unei facultăţi puternice, bazată pe exploatarea la maximum a resurselor existente (umane, 
financiare, materiale) și dezvoltarea acestora. 
Facultatea de Fizică continuă să fie pe primul loc din țară și în ediția 2020 a Shanghai Ranking’s Global 
Ranking of Academic Subjects (poziția 300 – 400), și pe o poziție foarte bună (locul 557) în Clasamentul 
Best Global Universities 2020!  

     
 

Luând în considerare evoluția situației epidemiologice la nivel local, național și global și reglementările în 
vigoare cu privire la organizarea activităților în instituțiile de învățământ superior în condiții de siguranță 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, semestrul I al anului universitar 2020-2021 la 
facultatea noastră a debutat cu un proces educațional care s-a desfășurat după un scenariu hibrid,  atât 
cu activități didactice desfășurate exclusiv online, cât și cu activități didactice desfășurate în regim față în 
față. Evoluția ulterioară a pandemiei a condus la desfășurarea de activități didactice exclusiv online, fiind 
o provocare atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, provocare a care a condus la extinderea 
metodelor de predare și de evaluare prin aplicarea și/sau dezvoltarea tehnicilor specifice mediului online. 
Întreaga activitate didactică și profesională a cadrelor didactice și a studențilior fiind reglementată prin 
regulamente / metodologii / proceduri / ghiduri care au suferit în mod constant actualizări în funcție de 
evoluția pandemiei. 
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1. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 
1.1 Rezultatele cercetării științifice  

Facultatea de Fizică continuă să fie pe primul loc în ceea ce privește contribuția științifică din  UVT, având 
în vedere numărul de articole indexate în WoS și Scopus (Figura 1, Figura 2 și Tabelul 1). 

 

Figura 1. Distribuția numărului de articole indexate în baza de date Web of Science în anul 2020, 
raportate la facultatea de apartenență a autorilor (sursa: Raportul Rectorului UVT 2020) 

 
 

 

Figura 2. Distribuția numărului de articole indexate în baza de date Scopus în anul 2020, raportate la 
facultatea de apartenență a autorilor (sursa: raportul Rectorului UVT 2020) 
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Tabelul 1. Distribuția, pe facultăți, a intrărilor  indexate pentru anul 2020 până în 08.01.2021 , comparativ 
cu 2019 (articole, recenzii, cărți, capitole de carte, editoriale, abstracte, corecții) 

Facultatea  WOS Scopus 

 2019 2020 2019 2020 

FAD 1 0 0 0 

FCBG 69 65 59 86 

FD 3 8 1 3 

FEAA 50 38 49 39 

FEFS 7 3 5 5 

FF 158 132 149 150 

FLIT 16 22 11 12 

FMI 51 48 62 66 

FMT 3 3 0 0 

FSP 22 41 25 46 

FSPFSC 9 9 6 9 

DPPD 5 2 2 1 

(sursa: Raportul Rectorului UVT 2019, 2020) 
 
Numărul total de articole publicate în reviste indexate ISI a înregistrat o evoluție bună în intervalul 2016-
2020, chiar în condițiile pandemice existente, cu o pondere importantă din colaborarea CERN și de la 
cadrele didactice asociate pensionare (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Evoluția numărului de articole publicate în reviste indexate ISI  

(date prelucrate conform Analizei Raportărilor CNFIS) 
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Analiza pe domenii de importanță pentru perioada 2016 – 2020 este prezentată în Figura 4: 
 

 
Figura 4. Evoluția pe domenii a publicațiilor indexate ISI în perioada 2016 – 2020  

(date prelucrate conform Analizei Raportărilor CNFIS) 

În Tabelul 2 se prezintă o sinteză a activității științifice pentru anul 2020 la Facultatea de Fizică. 

Tabelul 2. Sinteză raportare activitate științifică FF 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2020 

Activitatea de cercetare științifică TOTAL 

Articol în Nature și Science (autor principal sau coautor) 0 

Articol în zona roșie (autor principal sau coautor) 76 

Articol în zona galbenă (autor principal sau coautor) 22 

Articol în zona albă (autor principal sau coautor) 9 

Proiect depus și nefinanțat în competiție națională 3 

Proiect depus și finanțat în competiție națională 2 

Proiect depus și nefinanțat în competiție internațională 0 

Proiect depus și finanțat în competiție internațională 1 

Citări în jurnale indexate ISI-WoS 644 

 
Indicele Hrirsch al membrilor Facultății de Fizică înregistrează o evoluție ascendentă (Figura 5). 

 
Figura 5. Evoluția Indicelui Hirsch însumat al membrilor Facultății de Fizică în perioada 2018-2020. 
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1.2 Proiecte de cercetare științifică 

În anul 2020, s-au derulat 16 proiecte, dintre care 7 cu finanțare națională și 9 cu finanțate internațională. 
Din totalul celor 16 de proiecte, Facultatea de Fizică a avut calitate de lider în 6 proiecte, respectiv de 
partener în 10 proiecte (Tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Proicete derulate de membrii Facultății de Fizică în anul 2020 

 
Sursa datelor: DCSCU 
 

În Figura 6 este prezentată o situație comparativă la nivelul UVT a proiectelor aflate în derulare în 
anul 2020. Se observă că Facultatea de Fizică este pe primul loc. (sursa: Raportul Rectorului UVT 2020) 
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Figura 6. Distribuția numărului de proiecte în derulare în 2020/facultate 

 
1.3 Sprijinirea cercetării științifice 

În anul 2020, un număr de 28 de cadre didactice titulare au fost recompensate în plus la salariu 
pentru activitățile derulate suplimentar față de activitățile normei de bază, suma totală fiind de 73.392 
lei, iar 5 cadre didactice asociate  au fost recompensate pentru activitatea de cercetare cu suma totală de 
41.449 lei.  
   
1.4 Structurile şi direcţiile de cercetare din cadrul Facultății de Fizică 

În cadrul facultății funcţionează 3 centre de cercetare și 3 grupuri de cercetare, axate pe direcțiile 
prezentate în Tabelul 4. Strategia de cercetare este elaborată la nivelul fiecărui grup de cercetare 
existând colaborări intense atât la nivel individual între membrii facultăţii cât şi între grupurile de 
cercetare la nivel de facultate/universitate. 

 
Tabelul  4. Direcțiile de cercetare din cadrul Facultății de Fizică 

Nr. crt. Direcții de cercetare Responsabil 

1.  Fizica Materialelor și a Energiilor Regenerabile Prof. Dr. Daniel Vizman 

2.  Fizică teoretică Prof. Dr. Ion Cotăescu 

3.  Materiale Inteligente și Aplicații Biomedicale Prof. Dr. Marin Cătălin 

4.  Fizică Medicală Conf. Dr. Mădălin Bunoiu 

5.  Fizica Particulelor Elementare Conf. Dr. Gravilă Paul 

6.  Metode fizice de separare/recuperare a materialelor utile 
din deșeuri solide și suspensii nano-micrometrice fluide 

Conf. Dr. Mihail Lungu  

 

Principalele obiective privind cercetarea ştiinţifică în cadrul Facultății de Fizică,  activităţile şi 
indicatorii de performanţă în atingerea obiectivelor  sunt prezentate în Tabelul 5: 
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Tabelul  5. Obiective, activităţi, indicatori de cercetare la Facultatea de Fizică 
Nr. 

crt 

Obiective Activităţi Indicatori de performanţă în 

atingerea obiectivului 

1. Stabilirea domeniilor prioritare 

de cercetare în cadrul 

departamentului 

-  Urmărirea permanentă a ariilor tematice abordate 

în domeniul cercetării ştiinţifice la nivel european şi 

internaţional. 

- Identificarea domeniilor de excelenţă ale 

personalului academic din cadrul departamentului. 

-    Stabilirea domeniilor de excelenţă din cadrul 

departamentului care sunt congruente cu tendinţele 

internaţionale. 

-   Stabilirea domeniilor de excelenţă din cadrul 

departamentului care pot asigura competitivitate pe 

termen lung chiar dacă în prezent ele nu reprezintă 

priorităţi internaţionale. 

- Numărul de proiecte de 

cercetare-dezvoltare finanţate de 

către organisme naţionale şi 

internaţionale. 

-  Numărul de citări a lucrărilor 

ştiinţifice ale cadrelor didactice. 

 

 

2. 

 

Creşterea vizibilităţii cercetării 

şi a prestigiului cadrelor 

didactice din cadrul 

departamentului 

 

-  Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu institute de 

învăţământ si de cercetare de prestigiu din ţară şi 

străinătate. 

-  Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu sectorul 

productiv. 

-  Publicarea de articole în reviste internaţionale 

cotate ISI, cu factor de impact ridicat. 

-  Publicarea de cărţi în edituri recunoscute, din ţară 

şi străinătate. 

-  Participarea cadrelor didactice din cadrul 

departamentului în diverse Borduri, Consilii şi 

Comitete stiintifice internaţionale. 

- Participarea cadrelor didactice din cadrul 

departamentului în colectivele editoriale ale unor 

reviste naţionale şi internaţionale. 

-  Participarea cadrelor didactice din departament ca 

referenţi ale unor articole publicate în reviste de 

prestigiu din ţară şi străinătate. 

 

- Numărul şi mai ales calitatea 

lucrărilor ştiinţifice publicate în 

reviste internaţionale cotate ISI. 

-  Numărul şi calitatea 

colaborărilor de cercetare 

internaţională iniţiate. 

- Gradul de citare a lucrărilor 

ştiinţifice ale cadrelor didactice. 

-Numărul cadrelor didactice din 

cadrul departamentului ce fac 

parte din diverse Borduri, Consilii 

şi Comitete ştiinţifice 

internaţionale. 

- Numărul cadrelor didactice din 

cadrul departamentului ce sunt 

incluse în colectivele editoriale ale 

unor reviste naţionale şi 

internaţionale. 

 

 

3. 

 

Dezvoltarea resursei umane 

 

- Creşterea numărului de conducători de doctorat din 

rândul cadrelor didactice din departament, prin 

sprijinirea celor care îndeplinesc criteriile de 

abilitare. 

-  Realizarea de teze de doctorat în co-tutelă în 

parteneriate cu universităţi de prestigiu din 

străinătate.  

-  Atragerea de doctoranzi în cadrul şcolii doctorale. 

- Efectuarea unor stagii de pregătire a doctoranzilor 

la universităţi de prestigiu din străinătate.   

- Participarea doctoranzilor şi a tinerelor cadre 

didactice la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale.  

-  Atragerea tinerilor cercetători  cu doctorat, în 

programe postdoctorale. 

-  Implicarea studenţilor „ciclului master” în 

activitatea de cercetare. 

 

- Numărul de cadre didactice din 

departament ce îndeplinesc 

criteriile de abilitare pentru 

conducători de doctorat.  

 - Numărul de doctori, doctoranzi 

şi studenţi din ciclul master 

angrenaţi în activităţi de cercetare 

de tip grant. 

- Numărul tezelor de doctorat 

finalizate în cadrul activităţilor de 

cercetare. 

- Numărul doctoranzilor şi a 

cadrelor didactice tinere ce  

realizează stagii de pregătire la 

universităţi de prestigiu din 

străinătate. 

- Numărul de doctoranzi şi cadre 

didactice tinere ce participă la 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 
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4. 

 

Dezvoltarea de infrastructuri de 

cercetare performante pe plan 

internaţional care să permită 

realizarea unor cercetări de vârf 

 

- Participarea activă la competiţiile de finanţare a 

proiectelor de cercetare-dezvoltare atât de către 

organisme  naţionale (MEN, Academia Română, 

UEFISCDI, etc.) cât şi de către organisme 

internaţionale (Comisia Europeană, fundaţii sau alte 

organisme). 

- Elaborarea de proiecte pentru dotarea 

laboratoarelor şi a centrelor de cercetare din cadrul 

departamentului. 

- Dezvoltarea colaborării cu agenţii economici locali 

în vederea atragerii de fonduri prin realizarea unor 

contracte de cercetare. 

- Acreditarea unui laborator de cercetare şi analize 

pentru atragerea de venituri ce vor permite 

îmbunătăţirea dotării existente. 

 - Valoarea resurselor financiare 

atrase prin participarea la 

competiţii internaţionale sau 

naţionale de finanţare a temelor de 

cercetare. 

- Valoarea resurselor financiare 

atrase pentru obţinerea de 

contracte de cercetare direct din 

economie. 

- Valoarea resurselor financiare 

atrase prin participarea la proiecte 

pentru dotarea laboratoarelor de 

cercetare. 

 

    

 

2. PROCESUL EDUCAŢIONAL 

2.1 Programele de studii 

În cadrul Facultății de Fizică exiată 3 programe de studii de licenţă (în limba română) – Fizică, Fizică 
Informatică, Fizică Medicală; 3 programe de studii de master – Physics and Technology of Advanced 
Materials (în limba engleză), Astrophysics Eelementary Particles and Computational Physics (în limba 
engleză), Fizică Aplicată în Medicină (în limba română), precum şi studii doctorale în domeniul Fizică – 
Fizica materialelor cristaline, Spectroscopie și laseri, Nanomateriale inteligente, Sisteme de nanoparticule, 
Fizică teoretică, Fizică computațională, Fizică medicală. În Figura 7 se prezintă un cadru general privind 
situația comparativă a numărului de studenți în luna ianuarie 2021 față de luna ianuarie 2020. 

 

 
Figura 7. Situația comparativă a numărului de studenți în ianuarie 2021 față de ianuarie 2020 
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2.2 Rezultatele examenului de admitere la ciclul de licență și master 

Admiterea pentru programele de studii universitare de licenţă și master s-a prezentat în parametri mai 
buni decât în anul 2019, numărul candidaţilor care şi-au confirmat locul ocupat în urma admiterii fiind cu  
76% mai mare la licență și 28% mai mare la master faţă de anul 2019, în condiţiile în care admiterea s-a 
realizat online, conform metodologiilor existente.  

În Tabelul 6 este prezentată situația comparativă la admitere la ciclul de licență și master pentru anii 
2019, 2020, iar în Figura 8 se prezintă evoluţia numărului de studenți înmatriculați la programele de studii 
universitare de licenţă, în intervalul 2015-2020 la Facultatea de Fizică.  
  

Tabelul  6. Situația comparativă la admitere Licenta si Master pentru anii 2019, 2020 

 
ADMITERE 2019 ADMITERE 2020 

 
BUGET TAXĂ ETNICI TOTAL BUGET TAXĂ ETNICI TOTAL 

LI
C

EN
TA

 FIZICĂ INFORMATICĂ 9  4 1 RPCB 12 23 4 1 RPCB 28 

FIZICĂ MEDICALĂ 18  6 0 23 25 3 1 RPCB 29 

FIZICĂ 0  0  0  5 6 3 1 RPFB 10 

TOTAL 27 10  1  38  54 10 3 67 

M
A

ST
ER

 AEPCP 7 1 0 8 7 1 0 8 

FAM 15 0 0 15 21 2 1 RPFB 24 

PTAM 7 2 0 9 8 1 0 9 

TOTAL 29 3 0 32 36 4 1 41 

RPCB = român de pretutindeni cu bursă 

RPFB = român de pretutindeni fără bursă 

RPT = român de pretutindeni cu taxă (sursa: Secretariatul FF) 

 
Figura 8. Evoluţia numărului de studenți înmatriculați în anul I la programele de studii universitare de 

licenţă, în intervalul 2015-2020 la Facultatea de Fizică  (sursa: Secretariatul FF) 
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În Tabelul 7 se prezintă situația studenților admiși la studii de licență în anul I 2020 cu medii 
cuprinse în intervalul 6 – 6.99, precum și mediile obținute după sesiunea I. 
 

Tabelul 7. Situația studenților admiși la studii de licență în anul I 2020 cu medii între 6 – 6.99 

SPECIALIZAREA MEDIE ADMITERE 
MEDIE  
SEM. I 

CREDITE STATUT  

FIZICĂ INFORMATICĂ 6.98 8.23 30 BUGET 

  6.88 0 2 BUGET 

  6.6 0 0 BUGET 

  6.43 6.43 30 BUGET 

  6.15 6.83 30 BUGET 

  6.1 0 2 TAXĂ 

FIZICĂ MEDICALĂ 6.5 6.03 30 BUGET 

FIZICĂ 6.4 0 9 TAXĂ 

PTAM 6.29 6.03 30 BUGET 

FAM 6.72 0 0 BUGET 

sursa: Secretariatul FF, Arhiva admiterii FF 2020 
 
2.3 Evaluarea succesului școlar 

Ratele de succes școlar sunt o rezultantă a unui complex de factori, ce țin nu doar de asigurarea calității 
procesului de învățământ, ci și de nivelul de pregătire și abilitățile de muncă intelectuală ale studenților, 
condiționări de natură social-economică, personală, dar și accesarea, de către studenți a oportunităților 
oferite de facultate și universitate (consultații, ședințe de consilierie individuală, etc.). Evoluția 
promovabilității pentru studenții programului de studii licență (prin prisma numărului de studenți care 
depășesc pragul de credite necesare pentru a promova) pentru anul 2019 – 2020  și primul semestru al 
anului universitar 2020 – 2021 se prezintă în Tabelul 8 . Pentru anul 2019 – 2020 se observă o rată mare a 
abandonului școlar. 
 
Tabelul   8. Promovabilitatea pentru programele de studii licență  în anul universitar 2019-2020 și primul 

semestru al anului universitar 2020 – 2021 
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2020 – 2021 Sem. I

 
sursa: Secretariatul FF 
 
Situația privind evoluția rezultatelor școlare în primul semestru al anului universitar 2020 – 2021  pentru 
anul de studiu I licență, comparativ cu media la admitere se prezintă în Figura 9. 

 
Figura 9. Evoluţia rezultatelor școlare an I licență comparativ cu media la admitere 

 
Se observă o diminuare masivă a rezultatelor, dar cauzele scăderii calității pot fi multiple: rezultate 
incerte ale unui Bacalaureat desfășurat online, calitatea redusă a unei mari părți a studenților, exigența, 
ineficiența activităților remediale care s-au desfășurat pe parcursul primului semestru, comunicarea 
deficientă cu studenții anului I licență (Decan, Prodecan, Tutore de an, Tutori de grupă). Situația trebuie 
mai temeinic analizată și căutate remedii, soluții compensatorii, o sarcină de viitor foarte importantă 
pentru conducerea Facultății de Fizică, dar și pentru membrii comunității academice.  
Princiipiile și metodele sunt mai ușor de pledat decât de implementat. 
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Evoluția promovabilității pentru studenții de la ciclul de studii de master (prin prisma numărului de 
studenți care depășesc pragul de credite necesare pentru a promova) pentru anul universitar 2019 – 2020 
și primul semestru al anului universitar 2020 – 2021 se prezintă în Tabelul 9.  

Tabelul   9. Promovabilitatea pentru programele de studii MASTER  în anul universitar 2019-2020 și 
primul semestru al anului universitar 2020 – 2021 

 
2020 – 20201 Sem. I  

 
sursa: Secretariatul FF 
 
Promovabilitatea globală (%) la nivelul Facultății de Fizică pentru perioada 2017 – 2020 este prezentată în 
Figura 10 (sursa: Secretariatul FF). 

 
Figura 10. Promovabilitatea globală (%) pentru perioada 2017 – 2020 
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La anii I și II de la ciclul de licență se observă o ușoară creștere, pe când la celalalte programe de studii o 
ușoară descreștere, dar în limite rezonabile. 
 
2.4 Studiile doctorale 

La Facultatea de Fizică există o Școală doctorala destul de bine închegată, alcătuită în 2020 din 13 
membri, din care 5 titulari (3 cu abilitare), 4 pensionari și 4 externi. Un viitor membru titular este în curs 
de abilitare, cu teza susținută în martie 2021. 

În anul 2020 au fost înmatriculați în anul 15 doctoranzi la buget, 2 cu taxă, unul în cotutelă 
internațională, au fost încheiate și susținute cu succes 3 teze de doctorat:  

 Drd. Brândușoiu Silviu, coordonator Prof. univ. dr. Iosif Mălăescu; 

 Drd. Mihali Georgeta, coordonator Prof. univ. dr. Iosif Mălăescu; 

 Drd. Popescu Diana, coordonator Prof. univ. dr. Ion Cotăescu; 
În Figura 11 se prezintă situația înscrierilor și a tezelor de doctorat finalizate la Facultatea de Fizică pentru 
perioada 2012 – 2020. 

 

  

 
Figura 11. Situația tezelor de doctorat finalizate la Facultatea de Fizică (sursa: CSUD – UVT ) 
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3. MANAGEMENTUL UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

3.1 Reglementarea și organizarea activității 

Principalele activități din sfera reglementării au vizat : 
 Întocmirea la termen, în forma corespunzătoare și cu respectarea tuturor etapelor procedurale, a 

documentelor necesare activității: state de funcții, planuri de învățământ, acoperirea  orelor din 
posturile vacante, orare și programatoare ale examenelor în sesiuni, rapoarte, statistici; 

 Respectarea regulamentelor și procedurilor în ce privește desfășurarea activităților didactice  și luarea 
deciziilor; 

 Revizuirea și elaborarea de metodologii/regulamente FF în concordanță cu cele la nivelul UVT în 
contextul pandemic actual, precum: 
 Metodologia Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență la UVT 
 Metodologia Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat la UVT  
 Actualizarea cifrelor de școlarizare în Metodologiile de admitere Licență și Master 
 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare 

de licență și de masterat la Facultatea de Fizică  
 Metodologia de organizare a sesiunilor de examene online 2020 
 Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 

ciclurile de Licență și Master din cadrul  Facultății de Fizică  
 Metodologia privind activitatea de coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare de studii și 

privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de 
licență și de masterat la Facultatea de Fizică  

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale 
Inteligente și Aplicații Biomedicale  

A fost asigurată desfășurarea statutară a ședințelor de consiliu, fiind emise 27 de hotărâri ale 
Consiliului Facultății de Fizică, postate pe pagina web a facultății (https://physics.uvt.ro/consiliul-
facultatii/). 

 Am fost preocupați să practicăm un stil managerial bazat pe transparență, controlul colectiv asupra 
deciziilor, echidistanță, obiectivitate, respect reciproc, disciplină în activitate și respectarea atribuţiilor din 
Fişa postului, a domeniilor de responsabilitatea atât de către Decan, Prodecan și Directorul de 
departament, cât și de către fiecare membru al facultății – cadre didactice, respectiv personal auxiliar. 
 
3.2 Asigurarea calității conținutului procesului de învățământ 

Directorul de Deapartament în colaborare cu responsabilii programelor de studii au asigurat actualizarea 
Planurilor de învățământ în concordanță cu prevederile ARACIS, reglementările UVT și exemplele de bune 
practici de la nivel național și internațional: 

 FIZICĂ MEDICALĂ - Prof. dr. Marin CĂTĂLIN 

 FIZICĂ INFORMATICĂ - Conf. dr. Daniela SUSAN-RESIGA 

 FIZICĂ - Lect. dr. Cosmin CRUCEAN  

 FIZICĂ APLICATĂ ÎN MEDICINĂ – Conf. dr. Mădălin BUNOIU 

 PHYSICS AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS – Prof. dr. Daniel VIZMAN 

 ASTROPHYSICS ELEMENTARY PARTICLES AND COMPUTATIONAL PHYSICS – Conf. dr. Paul GRĂVILĂ  

https://physics.uvt.ro/consiliul-facultatii/
https://physics.uvt.ro/consiliul-facultatii/
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S-a asigurat respectarea etapelor procedurale: revizuirea/analiza planurilor de către grupurile de lucru, 
aprobarea la nivelul departamentelor, avizarea de către Consiliul Facultății. 

Fișele disciplinelor au fost întocmite la termen și în conformitate cu formatul ARACIS, fiind colectate 
prin implicarea Directorului și a Secretariatului Departamentului de Fizică. La fiecare început de semestru 
s-a derulat etapa de verificare aprofundată a unor elemente cantitative și calitative ale Fișelor 
disciplinelor (număr ore, număr credite, competențe profesionale și transversale) de către Directorul de 
Departament. 

Atât planurile de învățământ, cât și fișele disciplinelor au fost actualizate pe pagina web a facultății. 

3.3 Evaluarea calității prestației cadrelor didactice  

Departamentul pentru Managementul Calității (DMC) aplică semestrial, un chestionar online, în vederea 
evaluării prestației cadrelor didactice, pe care studenții îl pot completa folosind credențialele 
instituționale. Cele mai recente rezultate ale aplicării acestui chestionar corespund semestrului I al anului 
academic 2020-2021 și, pe baza răspunsurilor a 67 de studenți (37% din total), se evidențiază o evaluare 
bună a prestației cadrelor didactice facultății, 85% obținând calificativul excelent (Tabelul 10). 

Tabelul 10. Sinteza procesului de evaluare a prestației cadrelor didactice de către studenți 
– anul universitar 2020-2021, semestrul I. (Sursa: DMC) 
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Comparând ultimele două evaluări, se constată că mediile notelor acordate pentru activitățile didactice 
au rămas aproape neschimbate față de evaluarea anterioară (Figura 12). 

 
 
Figura 12. Evoluția notelor acordate de studenții cu privire la prestația cadrelor didactice ale FF evaluate 

(sursa: DMC) 
 
3.4 Perfecționarea în domeniul didacticii universitare 

Ca urmare a preocupării cadrelor didactice ale facultății pentru perfecționarea activităților didactice și 
adaptarea la profilul psihologic și stilurile de învățare ale noilor generații de studenți, două cadre diactice 
ale facultății s-au înscris la workshopurile organizate de centrul de Dezvoltare academică, la dezbaterile 
privind Teaching-brand-ul UVT, precum și la   cursurile de formare din cadrul poiectului “UVT teaching & 
learning brand – implementarea sistemului integrat de asigurare a calității procesului de învățământ din 
UVT”, proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat CNFIS-FDI-
2020-0274.  

 
4. RESURSELE UMANE 

Facultatea de Fizică are în anul universitar 2020 – 2021 o structură cu 3 profesori titulari (dintre care 3 
conducători de doctorat), 9 conferenţiari titulari (dintre care un conducător de doctorat),  10 lectori 
titulari, un cercetător științific III şi 4 asistenți titulari (1 didactic și 3 cercetare). Este structurată pe 39 de 
posturi normate în Statul de funcţiuni 2020 – 2021 (față de 43 în 2011 şi 41 în 2019), din care 27 posturi 
ocupate cu cadre didactice titulare și 12 posturi vacante. O mare parte a activităților didactice prevăzute 
în posturile vacante au fost distribuite la 8 cadre didactice asociate (din care 2 pensionari ai facultății și 6 
externi), postul CSIII vacant a fost ocupat prin concurs în sem. I, iar pentru postul de Conferențiar vacant 
se va susține examen de promovare în sem II. 

Gradul de ocupare (ponderea posturilor ocupate în total posturi) este de 68%, cel mai ridicat din 
Universitatea de Vest, după cum reiese din Figura 13 (sursa: Raportul Rectorului UVT 2020). 
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Figura 13. Gradul de ocupare pe facultăți în Universitatea de Vest 

 

Strategia pe termen mediu şi lung a Facultăţii de Fizică este aceea de a promova/coopta în rândul 
membrilor săi cadre didactice de valoare, care să asigure o continuare a rezultatelor de excepţie pe care 
facultatea le are în domeniul didactic şi al cercetării. În acest context se urmăreşte în permanenţă 

respectarea criteriilor de evaluare instituţională, inclusiv raportul număr cadre didactice/număr studenţi 
dar şi dezvoltarea şi consolidarea specializărilor existente. Acest lucru reprezintă şi un important obiectiv 
din planul de dezvoltare al facultăţii, ca parte integrantă a strategiei UVT. În ultimii 5 ani Facultatea de 
Fizică s-a reorganizat, a micşorat numărul de  posturi  (titulare şi vacante), dovedind eficienţă atât din 
punct de vedere financiar dar mai ales ştiinţific.  

Pentru a introduce membri tineri în colectiv, în ultima perioadă s-au facut 4 angajări pe posturi de 
asistenţi de cercetare pe perioadă determinată, unul în 2018 și două în 2019, iar în 2020 un cercetător 
științific III pe perioadă nedeterminată.  În aceste condiţii, completarea cu noi membri a personalului 
academic, în special tineri de valoare, lectori şi asistenţi, este o necesitate pentru următorii ani, avându-
se în vedere respectarea standardelor de calitate impuse de ARACIS şi alte organisme. Totodată, în 
strategia de dezvoltare a resurselor umane se are în vedere în permanenţă, respectarea structurii 
piramidale a ierarhiei didactice criteriu ce asigură un flux normal al promovărilor, cu evitarea sincopelor şi 
respectiv al promovărilor masive. 
Aspecte ce trebuiesc avute în vedere: 

 în ultimii 2 ani s-au pensionat 2 cadre didactice (2 Profesori, din care unul conducător de doctorat) iar 
în următorul an se va mai pensiona încă un cadru didactic (1 Conferențiar). 

  Resursa umană în pericol de a ajunge la minimul atingerii unor standarde ridicate de performanţă  
 Dimensionarea corespunzătoare a raportului de ocupare cu titulari a posturilor didactice, cu 

respectarea procentului de 50% profesori şi conferenţiari și 50% lectori şi asistenţi; 
 Menținerea gradului de ocupare la o valoare corespunzătoare;  
 Promovarea pe posturile mari a cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile de promovare, în 

concordanţă cu cerinţele şi situaţia financiară;  
 Continuarea implementării sistemului de evaluare a rezultatelor şi performanţelor profesionale şi 

ştiinţifice, folosit pentru perfecţionarea sistemului de salarizare diferenţiată şi stimulare;   
 Atragerea de resurse umane tinere în activitatea didactică și de cercetare; 
 Stabilirea atribuţiilor şi perspectivei cadrelor auxiliare, evaluarea anuală a acestora; 
 Stimularea continuării activității, după pensionare, a conducătorilor de doctorat; 

40% 40% 
47% 48% 49% 51% 52% 53% 54% 56% 

61% 64% 
68% 



 

 

 

 PAGINA                                                                                                                                             Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@re           ctrat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

20 

.. 

   FACULTATEA DE FIZICĂ. 

. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel./Fax: +4 0256-592.108, www.physics.uvt.ro. 

. 

 

În Tabelul 11 se prezintă situația posturilor didactice și de cercetare ocupate/vacante și a vârstei medii a 
titularilor pentru anul universitar 2020 – 2021. 

 
Tabelul  11. Analiza structurii posturilor didactice și de cercetare ocupate/vacante și a vârstei 

medii a titularilor (sursa : Decanat, date calculate) 

Tipul postului didactic 
Posturi didactice si de cercetare Posturi vacante 

Nr. % Vârsta medie nr. Observații 

Profesor 3 11.11 52.3 ani 0  

Conferențiar 9 33.33 55.5 ani 1 Ex. promovare sem. 2 

Lector 10 37 46.8 ani 9  

Asistent 4 14.81 33 ani 1  

CS III 1 3.7 30 ani 1 Concurs sem I. 

Total 27 100,00 47.7 ani 12  

 
În Figura 14 se prezintă repartiția pe categorii de vârstă a membrilor comunității de la Facultatea de 
Fizică: cadre didactice titulare/asociate și de cercetare. 

 
Figura 14. Repartiția pe categorii de vârstă a membrilor comunității academice de la Facultatea de 

Fizică 2020 – 2021  
 

În anul 2020, un număr de 20 de cadre didactice titulare au fost recompensate în plus la salariu 
pentru activitățile derulate suplimentar față de activitățile normei de bază, suma totală fiind de 73.392 
lei, iar 5 cadre didactice asociate  au fost recompensate pentru activitatea de cercetare cu suma totală de 
41.449 lei.  

De remarcat decernarea, în cadrul Galei UVT 2020, a titlului de Profesor Emerit Domnului Profesor 
univ. dr. Iosif MĂLĂESCU, ca recunoaștere a calității excepționale a prestației sale în cadrul UVT, 
materializată în calitatea activităților didactice, constituirea și consolidarea unei direcții de cercetare 
științifică, vizibilitate națională și internațională remarcabilă. 
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5. RELAȚIA CU STUDENȚII ȘI SERVICIILE PENTRU STUDENȚI 

Obiective îndeplinite: 
 Adaptarea orarelor studenților pentru a asigura continuitatea prezenței la activități; 
 Implementarea sistemului de învățământ online 
 Implicarea activă a reprezentanţilor studenţilor în procesul decizional;  
 Implicarea studenţilor în acțiuni ale Facultății (Noaptea Cercetătorilor) 
 Organizarea de întâlniri între conducerea facultăţii şi studenţi pentru îmbunătățirea comunicării şi a 

procesului de învăţământ;  
 Sondarea opiniei studenţilor privind procesul didactic; 
 Extinderea voluntariatului studenților la activitățile  Facultății; 
 Admitere, examene, finalizare studii  
 Organizarea săptămânii de „Bun venit la UVT” pentru studentii de anul I 
 Organizarea „West Summer University” (WebSU) 
Deziderate viitoare: 
 Creșterea procentului  de participare a studenților în procesul de evaluare a cadrelor didactice; 
 Creșterea accentului pe practica studenților și includerea acestora în grupul țintă al proiectelor 

dedicate practicii și internshipurilor;  
 Reînființarea Asociației Studenților Fizicieni din Timișoara (ASFT) 
 
5.1. Sprijinirea activităților curriculare ale studenților   

- Tutoriat și consiliere pentru anul I 

Pe site-ul facultății (https://physics.uvt.ro/student/orare-licenta/) au fost postate orarele activităților de 
consultații după întocmirea în mod centralizat a acestora și lista cadrelor didactice care sunt tutori de ani 
(https://physics.uvt.ro/student/consultatii-tutorii-de-an/). Pentru activitatea de Peer to peer tutoring au 
fost selectați 3 voluntari din facultate care au activat ca tutori pentru colegii lor din anul I. De asemenea, 
la nivelul facultății au fost desemnați tutori individuali dintre cadrele didactice pentru fiecare student, 
revenind astfel, în medie,  5 studenți pe fiecare cadru didactic. 
 
- Săptămâna de inițiere la UVT (28.09 – 04.10.2020): 

Primele zile din anul universitar 2020-2021 au fost dedicate studenților din anul I, conform unui program 
care a inclus: activități de socializare între studenți, de cunoaștere a universității, de explorare a orașului 
Timișoara, de prezentare a programelor de studiu și a cursurilor oferite de Universitatea de Vest, 
conferințe, workshop-uri, activități culturale, sociale, team building-uri, concerte, petreceri, excursii și 
competiții sportive.   
 

https://physics.uvt.ro/student/orare-licenta/
https://physics.uvt.ro/student/consultatii-tutorii-de-an/
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Figura 15. Programul „Săptămânii de inițiere” 

 
Alte activități de sprijin logistic pentru studenți: 

 parcurgerea procedurală a demersurilor prevăzute de Metodologia de decontare a abonamentelor 
de transport în comun RATT pentru studenții Universității de Vest din Timișoara; 

 diseminarea prin afișare la avizier și postarea pe site – în secțiunea STUDENȚI – a informațiilor cu 
privire la: 

 proceduri și formulare pentru diverse tipuri de cereri (cu link spre Infocentru), 

 orarul activităților didactice, 

 programarea examenelor, 

 programul de consultații al cadrelor didactice, 

 detalii și regulamente privind examenele de finalizare, acordarea de burse, tabere 
studențești, cazare în căminele UVT; 

 optimizarea comunicării prin intermediul grupurilor de facebook pe ani de studiu dar și prin 
pagina de facebook a facultății; 

 transmiterea, pe lista de adrese instituționale, de mesaje de atenționare cu privire la calendarul și 
termenele-limită ale diferitelor etape procedurale: depunerea dosarelor de bursă, depunerea de 
cereri pentru scutire de frecvență, depunerea de cereri de reînmatriculare etc;  

 platforma de E-learning. 
 
5.2. Evenimente şi proiecte destinate studenților 

Organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări, workshop-uri pentru studenți : 
 Conferința școlilor doctorale din Consorțiul Universitaria, ediția a III-a, organizată de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 22-24 octombrie 2020, unde au participat 4 doctoranzi. 
 Cu ajutorul Societății Antreprenoriale din cadrul Universității de Vest din Timișoara (SAS) a fost 

organizat evenimentul Future&Science  în cadrul căruia a avut loc conferința intitulată “Portrete 
de fizicieni români”, prezentată într-un mod inedit de către renumitul fizician Cristian Presură. El 
este inventatorul senzorului optic din ceas care măsoară pulsul, iar actualmente cercetător la 
Philips Research Eindhoven. În același timp, este unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni români în 
zona de popularizare a fizicii. Este autorul cărții "Fizica povestită" și deține un canal youtube 
adresat celor care vor să înțeleagă tainele fizicii moderne. Evenimenul s-a desfășurat online în 30 
noiembrie 2020 și a fost moderat de Conf. dr. Mădălin Bunoiu. 

 (https://www.facebook.com/uvtromania/videos/839089139969265 ) 

https://www.facebook.com/uvtromania/videos/839089139969265
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 Ceremonia digitală de absolvire și intrare în comunitatea de Alumni a UVT transmisă online din 
Piața Libertății în 18 Iulie 2020;  

 
5.3. Implicarea studenților în activități de voluntariat  

A fost asigurată derularea procedurală a tuturor activităților, comunicarea și strânsa colaborare cu 
responsabilii pentru activitatea de voluntariat, numirea comisiei de analiză a portofoliilor de voluntariat, 
cu respectarea reglementărilor în vigoare (Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea 
de voluntariat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 20/24.09.2020). 
 Studenții noștri au participat exemplar, ca voluntari,  la organizarea de activități în folosul UVT/FF: 

 Studenți voluntari din cadrul facultății s-au implicat pe tot parcursul anului 2020 în activități de 
promovare ale FF/UVT; 

 activități privind asigurarea funcționalității laboratoarelor; 
 West Summer University – ediție online (WebSU), august 2020; 
 „Noaptea Cercetătorilor”, 27 noiembrie 2020; 

 
6. RELAȚIA CU MEDIUL PREUNIVERSITAR  

6.1. Concursuri și prelegeri de popularizare a fizicii pentru elevi 

Facultatea de Fizică acordă o mare atenție organizării de manifestări științifice, educaționale și de 
popularizare a științei dedicate mediului preuniversitar, respectiv în colaborare cu mediul preuniversitar. 
O componentă de bază a acestor activități o constituie organizarea de concursuri pentru elevi: 
 Concursul de eseu s-a desfășurat în perioada: 19 octombrie – 20 noiembrie 2020. Elevii au participat 

în concurs cu un eseu propriu având tematica știință și cunoaștere. Toate textele din concurs au fost 
evaluate de juriul desemnat, constituit din reprezentanți ai mediului preuniversitar și ai Universității de 
Vest din Timișoara. Eseurile nominalizate au fost analizate de un  juriu care a stabilit eseurile  finaliste 
si, dintre acestea, eseurile distinse cu premiile I, II, III și mențiune.  

 Concursul de fotografie și desen din tematica științe s-a desfășurat concomitent cu concursul de eseu 
și a avut trei secțiuni: fotografie digitală printată alb-negru; fotografie digitală printată  color și în 
acuarelă sau desen în creion (format A3 sau A4). Toate fotografiile și desenele înscrise în concurs au 
fost evaluate de juriul desemnat, constituit din reprezentanți ai mediului preuniversitar și ai 
Universității de Vest din Timișoara. Premierea caștigătorilor a avut loc în 27 noiembrie 2020 cu ocazia 
evenimentului Noaptea cercetătorilor și a fost transmisă live. 

 Un alt tip de colaborare cu mediul preuniversitar s-a derulat prin implicarea d-nului Conf. univ. dr. Paul 
Grăvilă și a constat în susținerea unor prelegeri publice adresate elevilor de la câteva licee din 
Timișoara (ex. Cursa energiilor înalte la CERN,  Ce speră fizicienii să descopere la CERN?, etc.), 
desfășurate în perioada februarie-martie 2020. 

 West Summer University (WebSU) este un proiect derulat de Organizația Studenților din Universitatea 
de Vest din Timișoara (OSUT) aflat la cea de-a X-a ediție în 2020 (24 august – 04 septembrie 2020). 
Acest proiect a vizat participarea a peste 300 de elevi absolvenți de clasa a XI-a, din toată țara și 
Republica Moldova, de a deveni pentru două săptămâni studenți la una din cele 11 facultăți din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara. Aceștia au avut ocazia să experimenteze o parte din viața de 
student. În 2020, datorită pandemiei CoVID-19, activitățile facultății s-au desfășurat exclusiv online 
prin prezentarea facultății și prelegeri susținute de cadre didactice de la facultatea noastră (Tabelul 
12). 
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Tabelul 12 Activitățile în cadrul WebSU 2020 desfășurate cu ajutorul cadrelor didcatice de la 
facultatea noastră. 

Data Interval orar Cadru didactic Titlu curs 

24.08.2020 16:00-18:00 Lect. dr. Marius Ștef, Prodecan Prezentare facultate 

25.08.2020 11:00-13:00 Asist. cercet. dr. Gabriel Bușe Cristale artificiale - piloni ai științei și tehnologiei moderne 

27.08.2020 11:00-13:00 Lect. dr. Liliana Lighezan Introducere în optică 

31.08.2020 11:00-13:00 Lector dr. Doru-Marcel Bălțățeanu O scurtă călătorie în lumea sarcinilor electrice 

02.09.2020 11:00-13:00 Conf. dr. Barvinschi Paul De ce si cum se misca planetele, satelitii, meteoritii si cometele? 

 
 Un alt eveniment de succes a fost „Noaptea Cercetătorilor” desfășurat în data de 27.11.2020. 

Evenimentul se înscrie în seria evenimentelor Marie Skłodowska-Curie și își propune să arate publicului 
larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare. Primul eveniment 
Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizat în 2005 şi a atras până acum peste 1,5 milioane de 
vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar 
vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. Proiectul se 
adresează minţilor curioase și tinerilor care doresc să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare 
varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. Ca urmare a  evoluției crizei datorată pandemiei CoVID-
19, implementarea și derularea evenimentului a avut loc în conformitate cu prevederile legale impuse 
de autorități, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. În acest context, interacțiunea în mediul 
online a fost amplificată și încurajată mai mult ca oricând, publicul găsind pe site 
(https://www.noapteacercetatorilor.e-uvt.ro/) și pe paginile de social media 
(https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeni/) și youtube 
(https://youtu.be/MNEE0lyaXQs) detalii și actualizări privind organizarea evenimentului. De 
asemenea, evenimentul a fost transmis live pe pagina de facebook a facultății. 

 
6.2 Intensificarea relației cu mediul preuniversitar prin promovarea ofertei educaționale a Facultății de 
Fizică 

În perioada 01 februarie 2020 – 14 martie 2020 s-a continuat promovarea ofertei educaționale elevilor 
de la diverse licee din Timișoara (ex. Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon”, 
Colegiul Național “C.D. Loga”, etc.) și din județul Timiș (Colegiul Național “Coriolan Brediceanu” din Lugoj, 
Liceul Teoretic “Traian Vuia” din Făget, Colegiul Național “Iulia Hașdeu” din Lugoj, etc.). Deși a existat un 
plan de promovare a ofertei educaționale mult mai amplu și bine sistematizat, acest lucru nu s-a putut 
realiza datorită contextului pandemic pe care încă îl traversăm. 

Cu sprijinul colegilor noști de la Departamentului de Relații cu Mediul Preuniversitar (DRMPU) 
facultatea noastră a fost prezentă la Târgul Internațional RIUF ((The Romanian International University 
Fair) care s-a desfășurat online în perioada 8-9.04.2020. Standul virtual al facultății noastre a întâmpinat 
peste 10.000 de elevi participanți din România, Grecia și Italia cu informații despre oferta noastră 
educațională și procesul de admitere la studiile universitare de licență, masterat și doctorat. Elevii 
participanți la RIUF au putut lua parte și la diverse webinare puse la dispoziție de organizatori, utile 
pentru dezvoltarea lor profesională. 

Facultatea de Fizică a încheiat, în anul 2020, parteneriate cu Liceul Tehnologic „Azur” din Timișoara, 
Liceul Teoretic “Peciu Nou” și Școala Gimnazială nr. 27 din Timișoara.  

https://www.noapteacercetatorilor.e-uvt.ro/
https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeni/
https://youtu.be/MNEE0lyaXQs


 

 

 

 PAGINA                                                                                                                                             Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@re           ctrat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

25 

.. 

   FACULTATEA DE FIZICĂ. 

. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel./Fax: +4 0256-592.108, www.physics.uvt.ro. 

. 

 

Menținem ca o prioritate organizarea unei conferințe care să implice cadre didactice și factori de decizie 
din mediu preuniversitar al județelor din zona noastră (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, 
Bihor, Satu Mare, Maramureș, Timiș) și din FF/UVT pentru a armoniza oferta educațională pe care o 
promovăm cu cerințele elevilor și profesorilor din arealul nostru.  
 

7.  RELAȚIILE CU MEDIUL SOCIAL-ECONOMIC  

Stabilirea unor bune și strânse relații cu mediul socio-economic constituie o prioritate la nivelul 
managementului Facultății de Fizică. Prin consultări cu mediu socio-economic se îmbunătățesc 
permanent strategiile departamentelor, se actualizează fișele de disciplină pentru a fi în pas cu cerințele 
de pe piața muncii. Aceste colaborări facilitează accesul studenților la stagii de practică și perfecționări 
care să le crească atractivitatea pe piața muncii. Nu în ultimul rând, o colaborare strânsă cu mediul socio-
economic se concretizează în venituri pentru Facultate ca urmare a derulării unor contracte de prestări 
servicii sau doanții de aparatură funcțională. 

În anul 2020, Facultatea de Fizică a inițiat noi acorduri de parteneriat cu următoarele 
companii/instituții: OncoHelp, AFFIDEA ROMANIA, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Cabinet 
Medical Medicină de Familie Dr. Raul Suciu, Cabinet Medical Individual Dr. Șopț Eugenia, Dentis Orto, 
Cabinet Medical Individual Dr. Hotean Smaranda, Duqueine Composites, IC GYN MEDICAL, IT LABS 
Training & Development, OMYA CALCITA, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, TOPMED, Hilfe 
Vet 2009, Opera Cro, Pro Air Clean Ecologic, Radiologie CBCT, Continental Automotive Romania, 
Manpower, Institutul National de cercetare dezvoltare pentru electrochimie si materie condensate 
(INCEMC Timisoara), IUCN Dubna, Rusia, Nokia Timisoara, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu (Laborator 
Radiologie). 

S-a finalizat centralizarea tuturor protocoalelor, acordurilor,  a contractelor de colaborare cu 
partenerii din mediul socio-economic. Ele sunt scanate, clasificate și evaluate (din perspectiva valabilităţii, 
sferelor de colaborare și clauzelor) și vor fi constituite într-o bază de date dinamică ce va fi gestionată de 
căte Prorectorul responsabil cu parteneriatele instituționale și comunitatea de Alumni.  

Informațiile sunt publicate și pe pagina de web a facultății astfel încât toți cei interesați să le poată 
accesa (https://physics.uvt.ro/student/practica/). O utilitate deosebită a acestei baze de date va fi pentru 
coordonatorul activităților de practică care va putea îndruma studenții spre acești parteneri. 
 
8. RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALIZAREA 

Una dintre direcțiile majore ale UVT privind internaționalizarea o reprezintă crearea unei universități 
europene participative, deschise, incluzive și eficiente. Astfel a luat naștere UNITA – Universitas Montium 
(https://www.uvt.ro/unita/) unul dintre proiectele finanţate de Comisia Europeană în cadrul iniţiativei 
European Universities, cu scopul de a genera schimbări sistemice în învăţământul superior european. 
Universitatea de Vest din Timişoara face parte din Alianţa Europeană UNITA împreună cu: Università degli 
studi di Torino (Italia), Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franţa), Université Savoie Mont Blanc 
(Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania) şi Universidade Beira Interior (Portugalia). Consorţiul reuneşte 
universităţi ale căror comunităţi însumează peste 160.000 de studenţi, din cinci state europene 
vorbitoare de limbi romanice, şi care funcţionează în ecosisteme geografice, culturale şi socio-economice 
de graniţă. Alianţa are peste 40 de parteneri asociaţi (instituţii de învăţământ superior, organizaţii 
neguvernamentale, companii publice şi private, instituţii guvernamentale locale şi regionale), ceea ce face 
ecosistemul UNITA unic şi un model de bune practici pentru viitorul învăţământului european. Misiunea 
UNITA se va realiza prin: dezvoltarea unei educații de excelență bazată pe cercetare şi centrată pe 

https://physics.uvt.ro/student/practica/
https://www.uvt.ro/unita/
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studenţi, crearea unui mediu de învăţare care să îi inspire pe aceştia, promovarea diversității lingvistice în 
Europa prin utilizarea metodei intercomprehensiunii în comunicare, susţinerea regiunilor non-
centrale/montane prin inovare în cercetare, creşterea numărului şi calităţii mobilităților fizice și virtuale 
pentru întreaga comunitate (inclusiv prin iniţiative precum „rural Erasmus” şi „green mobilities”), precum 
şi contribuţia la întărirea identităţii, cetăţeniei şi valorilor europene. Aceste planuri vor fi puse în practică 
într-un campus inter-univesitar european, digitalizat şi conectat la realităţile culturale şi socio-economice 
din teritoriile reprezentate. Ȋn faza pilot a demersului UNITA, adică în primii trei ani, domeniile pe care se 
vor axa eforturile alianţei în vederea atingerii obiectivelor proiectului sunt: Energiile Regenerabile 
(tranziția energetică și gestionarea resurselor), Economia Circulară şi Patrimoniul Cultural. 

O componentă complementară proiectului UNITA o reprezintă mobilitățile și colaborările ocazionate 
de Programul ERASMUS/ERASMUS+ PLACEMENTS. 
 Situația pandemică la nivel global a avut efecte și asupra mobilităților Erasmus outgoing/incoming, 
așa cum rezultă din Tabelul 13. 

Tabelul   13.  Evoluția studenților ERASMUS în cadrul Facultății de Fizică 

Anul academic 2018-19 2019-20 2020-2021 

incoming outgoing incoming outgoing incoming outgoing 

licență 4 0 0 0 0 0 

master 0 1 1 0 0 0 

sursă date: Responsabil Erasmus+ facultate (Lect. univ. dr. A. Neculae) 

Numărul studenților români de pretutindeni a înregistrat o ușoară creștere atât la ciclul de licență cât 
şi la master. 

Tabelul   24.  Evoluția numărului de studenți străini de la programele de studii universitare de licență, 
master și doctorat 

2018/19 SPECIALIZAREA 
/AN 

CICLUL DE 
STUDIU 

2019/20 SPECIALIZAREA 
/AN 

CICLUL DE 
STUDIU 

2020/21 SPECIALIZAREA 
/AN 

CICLUL DE 
STUDIU 

1 RPCB FF an I LICENȚĂ 1 RPCB FI an I 
LICENȚĂ 

1 RPCB FI an I 

LICENȚĂ 
1 RPFB FAM an I MASTER 1 RPCB FD an II 1 RPCB FI an II 

1 RPCB CU FRECVENȚĂ AN I DOCTORAT 1 RPFB FAM an I MASTER 1 RPCB FD an I 

      1 RPCB FD an III 

Legendă:    1 RPFB FAM an I MASTER 

RPCB= român de pretutindeni cu bursă 
RPFB= român de pretutindeni fără bursă 

      

sursa: Secretariatul FF 

De remarcat este și existența  tezelor de doctorat realizate la Școala Doctorală de Fizică în 
context pandemic. Astfel, au fost încheiate și susținute cu succes 3 teze de doctorat:  

 Drd. Brândușoiu Silviu, coordonator Prof. univ. dr. Iosif Mălăescu; 

 Drd. Mihali Georgeta, coordonator Prof. univ. dr. Iosif Mălăescu; 

 Drd. Popescu Diana, coordonator Prof. univ. dr. Ion Cotăescu; 
În decursul anului 2020, s-au realizat 4 deplasări naționale și 2 deplasări internaționale cu scopul 

participării la manifestări/workshopuri/ sesiuni de comunicări științifice. 
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9. COMUNICAREA INSTITUȚIONALĂ 

 Actualizarea site-ulul facultății: 
- mutarea site-ului facultății pe un server mai fiabil și stabil, restructurarea paginii principale, pentru a 
include cele mai recente informații pentru studenți, potențiali studenți, parteneri, liceeni 
http://www.physics.uvt.ro/ 
- restructurarea paginii dedicată admiterii, pentru a fi comprehensivă, dar inteligibilă și ușor de utilizat 
https://physics.uvt.ro/admitere-licenta-2020/, https://physics.uvt.ro/admitere-master-2020/; 
https://physics.uvt.ro/admitere/admitere-doctorat/; 
- actualizarea informațiilor privind programele de studii și curricula acestora (planuri de învățământ, fișe 
de discipline): https://physics.uvt.ro/educatie/licenta/,  https://physics.uvt.ro/educatie/master/, 

https://physics.uvt.ro/educatie/doctorat/. 
- actualizarea secțiunii destinate studenților, cu informații despre:  

o Tutori an https://physics.uvt.ro/student/consultatii-tutorii-de-an/; 
o Consultații https://physics.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/orar_consultatii.pdf;  
o Regulamente https://physics.uvt.ro/student/regulamente-studenti/; 
o Cazări https://physics.uvt.ro/student/cazari/; 
o Burse https://physics.uvt.ro/student/burse/; 
o Orare https://physics.uvt.ro/student/orare-licenta/, https://physics.uvt.ro/student/orar-

masterat/; 
o Programarea examenelor https://physics.uvt.ro/student/examene-licenta/,          

https://physics.uvt.ro/student/examene-master/; 
o Examenele de finalizare: https://physics.uvt.ro/student/examen-licenta/,  

https://physics.uvt.ro/student/examen-dizertatie/; 
o Practică: https://physics.uvt.ro/student/practica/; 
o Formular general cereri UVT: https://physics.uvt.ro/student/formulare-studenti/. 

  
 Consolidarea paginii de facebook: https://www.facebook.com/fizica.uvt/.  

Pagina de facebook a ajuns la 1700 de aprecieri și se constituie într-un canal important de diseminare a 
informațiilor despre activitățile specifice facultății, de comunicare cu studenții, precum și un canal eficient 
de promovare a ofertei educaționale. Se intenționează promovarea sponsorizată în vederea concursului 
de admitere 2021-22. 

 Realizarea unui cont pe Instagram: https://www.instagram.com/fizica_uvt/  
Inițierea unui canal de Youtube oficial al facultății:  
https://www.youtube.com/channel/UCGPfCCyHH458WdsannDT-1g   
În mod constant au fost transmise informări/comunicări ale evenimentelor organizate de facultatea 
noastră către Newsletter-ul UVT gestionat de către colegii noștri de la Departamentul de Comunicare, 
Imagine și Marketing Instituțional (DCIMI)  și care au fost postate pe pagina dedicată  
https://dci.uvt.ro/newsletter/. 
S-a urmărit intensificarea utilizării adreselor de Email instituționale de către studenți, prin transmiterea 
de informații pe grupurile instituționale, dar s-a urmărit și dublarea informațiilor pe grupurile de 
facebook, respectiv pe pagina de facebook a facultății pentru a ne asigura în permanență că informațiile 
noastre ajung la studenți. 
S-a urmărit respectarea, de către comunitatea academică, a elementelor de identitate vizuală, în toate 
situațiile de comunicare. 

http://www.physics.uvt.ro/
https://physics.uvt.ro/admitere-licenta-2020/
https://physics.uvt.ro/admitere-master-2020/
https://physics.uvt.ro/admitere/admitere-doctorat/
https://physics.uvt.ro/educatie/licenta/
https://physics.uvt.ro/educatie/master/,%20https:/physics.uvt.ro/educatie/doctorat/
https://physics.uvt.ro/educatie/master/,%20https:/physics.uvt.ro/educatie/doctorat/
https://physics.uvt.ro/student/consultatii-tutorii-de-an/
https://physics.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/orar_consultatii.pdf
https://physics.uvt.ro/student/regulamente-studenti/
https://physics.uvt.ro/student/cazari/
https://physics.uvt.ro/student/burse/
https://physics.uvt.ro/student/orare-licenta/
https://physics.uvt.ro/student/orar-masterat/
https://physics.uvt.ro/student/orar-masterat/
https://physics.uvt.ro/student/examene-licenta/
https://physics.uvt.ro/student/examene-master/
https://physics.uvt.ro/student/examen-licenta/
https://physics.uvt.ro/student/examen-dizertatie/
https://physics.uvt.ro/student/practica/
https://physics.uvt.ro/student/formulare-studenti/
https://www.facebook.com/fizica.uvt/
https://www.instagram.com/fizica_uvt/
https://www.youtube.com/channel/UCGPfCCyHH458WdsannDT-1g
https://dci.uvt.ro/newsletter/
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10. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INVESTIȚIILE 

După cum reiese din Figura 15 sumele aferente finanțării de bază și celei suplimentare au fost superioare, 
în anul 2020, față de 2019, cu 22.83%, respectiv cu 11.8%. Chetuielile salariale s-au redus cu 9.8% 

 
Figura 15 Evoluția încasărilor si cheltuielilor salariale aferente FF (lei) in anii 2029, 2020 

(sursa datelor: Departament Administrativ) 
 

Finanțarea per student, aferentă domeniilor de studii de licență și master la FF a înregistrat o evoluție 
ascendentă (Tabelul 14), astfel că a fost superioară mediei UVT, iar cheltuielile salariale au scăzut datorită 

pensionărilor. 
Tabelul 14 Evoluția finanțării per student echivalent unitar în intervalul 2018-2020 

(finanțare de bază + finanțare suplimentară) (lei/SEU) pentru programele de studii din FF 

 2018 2019 2020 

Fizică 4520 5744 6825 

Valoare medie UVT 4615 5766 6652 

sursa: Raportul Rectorului UVT 2018, 2019, 2020 
 
Tabelul 15. Evoluția globală a veniturilor ți cheltuielilor aferente FF (lei) în anii 2019 și 2020 
2019                                                                                         2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se observă pentru anul 2020 o scădere semnificativă a deficitului bugetar, datorită creșterii finanțării 
per student echivalent unitar, a finanțării suplimentare și a numărului de studenți, precum  și reducerii 
cheltuielilor de personal.   

1910780 

59287 
679134 

4082012 

2346881 

84375 
759090 

3718425 

Venituri din finanțare 
de baza 

Venituri din taxe Finantare suplimentara Cheltuieli de personal 

2019 2020 

  FF  
Total 

facultate 

Venituri din finanțare 1910780 

Venituri din taxe 59287.5 

Finantare suplimentara 679134 

Total venituri 2649201.453 

Cheltuieli de personal 4082012 

Alte cheltuieli 40000 

Total cheltuieli 4122012 

Deficit -1472811 

FF 
Total 

facultate 

Venituri din finanțare 2346881 

Venituri din taxe 84375 

Finantare suplimentara 759090 

Total venituri 3190346.25 

Cheltuieli de personal 3718425 

Alte cheltuieli 150,00 

Total cheltuieli 3868425 

Deficit -678078 
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Bugetul alocat la începutul anului 2020 (fără cheltuieli salariale) a fost inițial de 102.500 lei și a fost 
structurat conform algoritmului agreat la nivelul managementului facultății, la care s-au adăugat sume 
alocate suplimentar de Prorectoratul de resort, pentru diverse achiziții, lucrări și recompense acordate 
cadrelor didactice, ajungându-se la un buget alocat, de 298.841 lei (Tabelul 16). 

Tabelul 16. Structura Bugetului FF pentru anul 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelul 17. Detalierea cheltuielilor pentru anul 2020  (fără cheltuielile salariale) 

TIPURI DE ACHIZIȚII Sume cheltuite (lei) 

 31 Decembrie 2020 Martie 2021 

Deplasări 976,16  

Bunuri și servicii   

Birotică și accesorii didactice 3763,97  

Aparate aer condiționat  12197,5  

Table magnetice 5227,67  

Materiale și reactivi laborator 7497 7189,01 
Produse IT (tablete, monitoare, 
tastatură, mouse, stick, SSD, HDD, etc) 

 39641,55 

Servicii  10841,82  

Mobilier laborator F006  33778,15 

Total BS 39527.96 80608.8 

Investiții   

Echipamente laborator 10962,28  

Echipamente predare online  35158,32 

Licențe soft  21346,22 

Lcrări reparații F006, F019, F020  79907,77 

Total Investiții 10962,28 136412.3 
TOTAL 268 487.42 

 

VENITURI PROPRII Sume alocate (lei) 

Achiziții bunuri (birotică, materiale, obiecte inventar, etc) 36400 

Investiții (echipament laborator) 45000 

Deplasări interne  8300 

Servicii  12800 

TOTAL FF 102500 

SUME SUPLIMENTARE UVT  

Recompensare cadre didactice titulare premiere activitate cercetare 73392 

Recompensare cadre didactice asociate premiere activitate cercetare 41449 

Predare online 70000 

Mobilier 34000 

Lucrări reparații 80000 

Total alocat 2020 298841 
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În spațiile Facultății de Fizică s-au realizat investiții de modernizare şi echipare cu mobilier a Laboratorului 
de Caracterizarea Cristalelor (F006), a Laboratorului de Fizică medicală (F019) pentru care s-au 
achiziționat printr-un proiect ROSE echipamente de laborator (computer tomograf, sonograf Doppler, 
electrocardiograf, ecograf ultrasonic) și Sala de seminar F020. Realizarea acestor investiţii a avut în 
vedere ca modificările aduse spaţiilor să se încadreze în estetica generală a UVT, în normative şi să nu 
afecteze mediul, sănătatea cadrelor didactice și a studenților  și să respecte normele de securitate la 
incendiu.  
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