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Ob.401 Mecanică cuantică avansată i Fizică statistică cuanticăș
Denumirea 
disciplinei             

Mecanică cuantică avansată și
Fizică statistică cuantică

Codul 
disciplinei

Ob.401

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei

 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DF

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 6

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

94 Total ore semestru 150

Titularul disciplinei Prof.dr. Virgil BĂRAN, Conf.dr. Radu Paul LUNGU

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Fizica teoretică, 
Matematici, Optică, 
Plasmă, Laseri

planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii 
universitare de masterat

Fizică Total C S L P

Programul de studii de 
masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Termodinamică și Fizică 
statistică

Recomandate Algebră, Geometrie şi Ecuaţii diferenţiale, 
Ecuațiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 10

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 13

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 7

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

9 12. Documentare pe INTERNET 10
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6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

10 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs și seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale sistemelor 
cuantice.
-  Clarificarea naturii  tranzițiilor cuantice și  aplicarea formalismului în diferite
situatii concrete.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza și interpreta datele experimentale relevante;
- capacitatea de a formula concluzii teoretice riguroase și dezvoltarea abilităţii de
a aplica modele matematice și numerice adecvate pentru modelarea fenomenelor 
fizice; 
- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
- aptitudinilor de a explica plecând de la principii fundamentale consecințe fizice
și  rezultate experimentale;
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs : 
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Teoria perturbațiilor dependente de timp
Formularile Schrӧdinger, Heisenberg și de interacție ale mecanicii cuantice. 

Operatorul  de  evoluție :definiție,  proprietăți,  dezvoltare  perturbativă  în  serie
Dyson. Amplitudinea de tranziție ; Probabilitatea de tranziție.

Regula de aur a lui Fermi pentru rata de tranziție : cazul unei perturbații 
constante. Rata de tranziție în cazul unei perturbații periodice în timp. Principiul 
balanței detaliate. Interpretare fizică.

Mecanică statistică cuantică
Conceptele de microstare și macrostare în mecanica cuantică. Operatorul statistic
(density operator): definiție și proprietăți, evoluția temporală. 

Entropia  statistică  a  unei  stări  cuantice.  Formula  Boltzmann-von Neumann a
entropiei.  Interpretare  fizică.  Proprietăți.  Principiul  de  maxim  al  entropiei
statistice. Distribuții de echilibru. Formula Boltzmann-Gibbs pentru operatorul
statistic la echilibru.

Funcții de partiție (suma de stare): definiție și proprietăți. Entropia de echilibru,
variabilele naturale. Ansambluri statistice de echilibru. Valori medii. Ansamblul
canonic, grand-canonic, microcanonic.

Suma de stare grand-canonică pentru sisteme de fermioni independenți. Funcția 
de distribuție Fermi-Dirac. Interpretare fizică. Suma de stare grand-canonică 
pentru sisteme de bosoni independenți. Funcția de distribuție Bose-Einstein. 
Interpretare fizică.

Seminar : 

Atomul de heliu ; 
Secțiunea eficace de împraștiere în aproximația Born plecând de la regula  de aur
a lui Fermi. 
Teoria perturbațiilor dependente de timp : soluții exacte, oscilațiile Rabi.
Gazul ideal de fermioni: ecuația de stare, caldură specifică.
Condensarea Bose-Einstein; observații experimentale și explicația fizică.
Gazul de fotoni; legea radiației a lui Planck.
Aplicații.

Bibliografia 1. J.J. Sakurai, Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, 1990

2. F. Schwabl, Advanced quantum mechanics, Springer 2008

3. R. Balian, From Microphysics to Macrophysics Vol. 1, 2, Springer 2006

4. L.D. Landau, E.E. Lifsit, Fizică  Statistică, Editura Tehnică

5. K. Huang, Statistical Mechanics, John Wiley & sons, 1987

6. Note de curs în format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://www.unibuc.ro/prof/baran_v/

Lista materialelor 
didactice  necesare

- sisteme PC conectate intranet la clusterul CC
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La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 55%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 25%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodică.
Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.
Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.
Rezultate bune la verificarea periodică.
Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013    Prof.dr. Virgil BĂRAN, Conf.dr. Radu Paul LUNGU 
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Ob.402 Fizica Starii Solide II
Denumirea 
disciplinei             

Fizica stării solide II Codul 
disciplinei

Ob.402

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DF

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

94 Total ore semestru 150

Titularul disciplinei Prof. Dr. Daniela Dragoman
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) 
din planul de învăţământ

Departamentul Electricitate, fizica 
solidului şi biofizică

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii 
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de 
masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantica, Fizica stării solide I, Termodinamica si Fizica 
statistica,

Recomandate Electronica fizica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale. 6
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 7
4. Documentare suplimentara în biblioteca 5 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, traduceri 10 13. Alte activităţi …
7.Pregatire lucrări de control 8 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea proprietăților de transport de sarcină în solide.
- Înțelegerea efectelor de contact metal-semiconductor.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:
Transport de sarcina în structuri macroscopice. Ecuația Boltzmann în 
aproximația timpului de relaxare.
Mecanisme de împrăștiere. Împrăștieri elastice și inelastice. Expresiile 
timpului de relaxare pentru diferite mecanisme de împrăștiere.
Efecte galvanomagnetice, termoelectrice și termomagnetice. Coeficienți de 
transport.
Influența contactelor asupra transportului de sarcină în conductori.
Caracteristicile transportului de sarcină în structuri mesoscopice. Efecte 
cuantice datorate dimensionalității reduse.

Seminar :
Exemple de calcul a conductibilitatii electrice in diverse materiale si in 
regimuri diferite de temperatura si dopare.
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CONȚINUT
( tabla de materii)

Conductia electrica in camp magnetic intens.
Conductia electrica in straturi subtiri. Efectul de dimensiune
Efectul fenomenelor de suprafata asupra conductiei electrice
Transport de sarcina balistic.
Metoda matricei de transfer si a matricii de imprastiere in calculul 
coeficientului de transmisie.
Transport de sarcina in structuri cu mai multe terminale.

Bibliografia S.S. Li, Semiconductor Physical Electronics, 2nd edition, Springer, 2006
I. Licea, Fizica starii solide, Editura Univ. Bucuresti, 1990
M. Dragoman, D. Dragoman – Nanoelectronics: Principles and Devices, 
Artech House, 2nd edition, Boston, U.S.A., 2009
Note de curs in format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://www.unibuc.ro/prof/dragoman_d/

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Sisteme PC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la 
examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corecta a tuturor subiectelor 
teoretice la examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

04. 02. 2013 Prof. dr. Daniela Dragoman 
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Ob.403 Tehnici de preparare a nanomaterialelor i nanostructurilorș
Denumirea 
disciplinei             

Tehnici de preparare a 
nanomaterialelor și 
nanostructurilor

Codul 
disciplinei

Ob.403

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Ob Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof. Dr. Ștefan ANTOHE

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) 
din planul de învăţământ

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare Obligatorii (condiţionate) Electricitate, Fizica solidului I, Optică, 

Recomandate Introducere în nanotehnologii, Electronică fizică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
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TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea unor tehnologii moderne de fabricare a 
nanomaterialelor și nanostructurilor.
- Înțelegerea fenomenelor fizice implicate.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii riguroase;
- dobândirea unei profunde înţelegeri a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru 
interpretarea rezultatelor unor experimente specifice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT

( tabla de materii)

Curs:

Materiale nanostructurate 
1. Nanomateriale: scale de lungimi. Proprietăti specifice
2. Tehnici de producere. Principii fizice.  
         - pulverizare catodică în current continuu și în radio frecvență
         - depunere cu fascicul laser pulsat 
         - depunerea prin procese electrochimice 
         - epitaxia în flux molecular
3. Materiale self-organizate la nanoscală
4. Aplicații în electronică și optoelectronică. 
5. Aplicații în tehnologia celulelor solare.
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Nanostructuri 
4. Tipuri de nanostructuri
5. Tehnici de fabricare top-down. Metode litografice.
6. Tehnici de fabricare bottom-up; fenomene de auto-organizare și auto-
asamblare la scară nanometrică
7. Producerea de nanofire metalice și semiconductoare prin metoda șablon 
8. Nanofire și nanotuburi. Aplicații. 

Laborator : 
1. Depunerea de filme nanostructurate prin rf-sputtering 
2. Materiale  nanostructurate crescute electrochimic
3. Microscopia de forță atomică
5. Nanolitografia
4. Tehnici software de control și achiziție de date. Programare LabView (12 ore)

Bibliografia 1. T.  Ohji,  A.  Wereszczak  (Eds.),  Nanostructured  Materials  and
Nanotechnology (Wiley, NewYork, 2009).

2. C.  Dupas,  P.  Houdy,  and  M.  Lahmani,  Nanoscience.
Nanotechnologies and Nanophysics (Springer Verlag, Berlin, 2004).

3. M.  Adachi,  D.J.  Lockwood  (Eds).,  Self-Organized  Nanoscale
Materials (Springer Verlag, Berlin, 2006). 

4. M.  Koehler,  W.  Fritzsche,  Nanotechnology.  An  Introduction  to
Nanostructuring Techniques  (Wiley, New York, 2007).

Lista materialelor 
didactice
 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul  de filme subțiri  și  din
Laboratorul de Nanotehnologii ale Centrului C&D pentru Materiale și
Dispozitive Electronice și Optoelectronice

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10
12



( sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Ștefan ANTOHE 

13



Op.I11 Introducere în teoria cuantică a sistemelor de particule identice 
Denumirea 
disciplinei             

Introducere în teoria cuantică a
sistemelor de particule identice

Codul 
disciplinei

Op.I11

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DG

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof.Dr. Virgil BĂRAN, Conf. Dr. Radu Paul LUNGU

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Fizica teoretică, 
Matematici, Optică, 
Plasmă, Laseri

planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizică Total C S L P

Programul de studii 
de masterat

Materiale avansate și  
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Termodinamica și Fizică 
statistică, Fizica stării solide

Recomandate Ecuațiile fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, traduceri 5 13. Alte activităţi …
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7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs și seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale sistemelor
de mai multe particule identice.

- Înțelegerea efectelor legate de natura fermionică și  respectiv bozonică a 
particulelor constituente.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza și  interpreta datele experimentale relevante și
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice adecvate pentru modelarea
fenomenelor fizice;

- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

-  abilitatea de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacitatea de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice;

- se explica natura și  comportamentul cuantic al particulelor de același  fel

și  se exploreaza consecintele asupra proprietăților unor sisteme fizice de interes.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Curs: 
Reprezentarea numerelor de ocupare a mecanicii cuantice
Descrierea  în  mecanica  cuantică  a  sistemelor  compuse.  Spațiul  Hilbert  total,
observabile  de tip  uniparticulă   (one-body)  și   de  tip  biparticulă  (two-body).
Operatorul asociat cu permutările particulelor identice. Degenerarea de schimb.
Postulatul  simetrizării.  Vectori  de  stare  complet  simetrici  și  complet
antisimetrici. Reprezentarea numerelor de ocupare a mecanicii cuantice. Spațiul
Fock. 
Operatori de creare și  anihilare. Starea de vid. Relații  algebrice fundamentale
pentru cazul fermionilor și respectiv al bosonilor. Operatorii uniparticulă (one-
body)  în termeni de operatorii de creare și anihilare. Operatorii biparticulă (two-
body)  în  termeni  de  operatorii  de  creeare  și  anihilare.  Operatorii  de  câmp:
definiție și proprietăți.

Aproximația Hartree-Fock
Operatorul de interacție în formalismul numerelor de ocupare : cazul interacției 
Coulombiene între electroni în prezența unei distribuții de sarcină pozitivă 
uniformă (jellium model).  Energia stării fundamentale în ordinul întai de 
perturbație.
Modelul Hubbard în formalismul cuantificării a doua. Proprietăți de bază și  
semnificația fizică.
Metoda Hartree-Fock în formalismul numerelor de ocupare.

Interacția de pairing și  superconductivitatea
Observații experimentale fundamentale și  fenomenologia superconductivității. 
Ecuațiile London.
Interacția efectivă dintre electroni și  Hamiltonianul de pairing. 
Starea Barden-Cooper-Schriffer (BCS). Proprietăți. Metoda variațională.
Transformarea Bogoliubov-Valatin și  conceptul de cuasiparticulă.
Ecuațiile de pairing. Proprietăți ale soluției supraconductoare.

 Seminar: 

Gazul  Fermi  în  stare  fundamentală:  sfera  Fermi,  legătura  dintre   densitate  și
impulsul  Fermi.  Matricea  densității  de  un  corp  (one-particle  density  matrix)
pentru fermioni: definiție, proprietăți, interpretare fizică. Funcția de corelație a
perechilor în  sisteme de fermioni și  bozoni: definiție, proprietăți, interpretare
fizică.
Exemplificări ale aproximației Hartree-Fock ; Teorema Koopmans.
Supraconductibilitate: Cazul unui cuplaj constant. Energia stării fundamentale. 
Rezolvarea ecuației de gap. Interpretarea fizică a naturii soluției.

Bibliografia 1. J.W. Negele, H. Orland, Quantum Many Particle Systems (Advanced Book 
Program)
2. P. Nozieres, Theory of Interacting Fermi systems (Advanced Book Program)
3. J.F. Annett, Superconductivity, Superfluidity and Condensates (Oxford 
University Press)
4. Fetter A.L. , J.D. Walecka Quantum theory of Many Particle systems 
(McGraw Hill, New-York)
5. P.W. Anderson, Concepts in Solids, World Scientific, 1997
6. W. Nolting, Fundamentals of many-body physics, Springer 2009. 

Lista materialelor 
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didactice

 necesare

- sisteme PC conectate intranet la clusterul CC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 55%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 25%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013      Prof.dr. Virgil BĂRAN, Conf. dr. Radu Paul LUNGU
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OpI12  Capitole speciale de Matematică
Denumirea 
disciplinei             

Capitole speciale de 
Matematica

Codul 
disciplinei

OpI12

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof. Dr. Nicolae Cotfas
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) 
din planul de învăţământ

Departamentul Fizica teoretica si matematici, 
optica, plasma si laseri

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii  
de masterat

Materiale avansate si 
nanostructure

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Algebra liniara, Analiza matematica, Ecuatiile 
fizicii matematice

Recomandate Mecanica cuantica

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 10 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiective urmărite:

- Cunoasterea notiunilor de derivata si integrala complexa. Intelegerea 
facilitatilor oferite de dezvoltarea in serie Laurent in calculul integralelor. 
Dezvoltarea abilitatii de a reduce calculul unor integrale pe axa reala la integrale 
complexe.

- Cunoasterea diverselor versiuni ale transformarii Fourier (clasica-in distributii, 
continua-discreta, intreaga-fractionara). Intelegerea proprietatilor acestor 
transformari si a semnificatiei lor in diverse aplicatii.

- Familiarizarea cu conceptul de tensor si intelegerea necesitatii ca anumite 
marimi sa fie descrise utilizand tensori si operatii cu tensori.

- Cunoasterea functiilor speciale asociate polinoamelor ortogonale si a 
proprietatilor lor. Intelegerea utilizarii lor in rezolvarea ecuatiei Schrodinger cu 
ajutorul schimbarilor de variabila/functie.

- Cunoasterea formalismului matematic bazat pe utilizarea sistemelor de stari 
coerente. Intelegerea avantajelor oferite de aceasta abordare comparaticv cu 
utilizarea bazelor ortonormate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Obiective urmărite:

- Dezvoltarea capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

- Alegerea reprezentarii celei mai adecvate pentru obiectele matematice utilizate.

- Intelegerea analogiilor formale dintre diverse fenomene fizice care utilizeaza 
acelasi aparat matematic dar cu interpretare diferita.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza notiunile si rezultatele 
matematice dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru
modelarea diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru matematica
 conştientizarea  importanţei  modelelor  matematice  in  investigarea
fenomenelor fizica
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare.

Curs:

Transformarea Fourier a functiilor  si proprietati ale ei. Convolutia functiilor si 
transformata Fourier a convolutiei.  Transformarea Fourier  a distributiilor. 
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Distributia Dirac. Transformarea Fourier bidimensionala.

Transformarea Fourier discreta si proprietati ale ei.  Valori si functii proprii. 
Transformarea Fourier fractionara. Transformarea Fourier rapida.

Dualul unui spatiu Hilbert. Tensori pe spatii vectoriale finit-dimensionale. 
Operatii cu tensori. Produs tensorial de spatii Hilbert.  Aplicatii.

Polinoame ortogonale si functii speciale asociate. Polinoame de tip 
hipergeometric. Operatori de crestere si coborare. Rezolvarea ecuatiei 
Schrodinger folosind metoda factorizarii.

Starile  coerente standard si proprietati ale lor. Rezolutia identitatii.  Operatori de
generare si anihilare.  Operatori deplasare. Metode de cuantificare.

Seminar :

Derivate si integrale ale functiilor complexe de variabila complexa (4 ore)

Dezvoltari in serie Taylor si Laurent. Calculul reziduurilor. Exemple. Integrale 
reale calculate folosind teorema reziduurilor (4 ore)

Transformate Fourier calculate explicit. Calcule cu distributii Dirac. Variabile 
conjugate. Relatia de incertitudine. Functia Wigner. Exemple (4 ore)

Transformate Fourier discrete calculate explicit. Sisteme cuantice cu spatiu 
Hilbert finit dimensional. Operatori densitate. Qubits si qutrits (4 ore)

Valori si vectori proprii ai transformarii Fourier. Transformarea Fourier 
fractionara si proprietati ale ei. Evolutia in timp a oscilatorului armonic (2 ore).

Exemple de tensori de diverse ordine. Calcule explicite cu tensori. Tensori 
definiti ca aplicatii multilineare. Produse tensoriale de spatii (2 ore).

Polinoame Legendre si functii asociate. Polinoame Laguerre. Polinoame 
Hermite. Metoda factorizarii. Ecuatii Schrodinger rezolvabile explicit (4 ore).

Baze ortonormate si frame-uri. Rezolutia identitatii. Sisteme de stari coerente. 
Cuantificare bazata pe un sistem de stari coerente sau frame (4 ore)

Bibliografia 1. R.  J.  Beerends et  al.,  Fourier  and Laplace Transforms,  Cambridge
University Press,  2003

2. J.  F.  James,  A Student’s  Guide  to  Fourier  Transforms,  Cambridge
University Press, 2011

3. P. Hamburg, P. Mocanu, N Negoescu,  Analiza Matematica (Functii
Complexe), EDP, Bucuresti 1982

4. G. Mocica, Probleme de Functii Speciale,  EDP, 1988
5. V. S. Vladimirov, Ecuatiile Fizicii Matematice, ESE, 1980
6. G.  Teschl,  Mathematical  Methods  in  Quantum  Mechanics  with

Applications to Schrodinger Operators, AMS 2009
7. A.  Perelomov, Generalized Coherent States and Their 

Applications , Springer, Berlin, 1986
8. A. F. Nikiforov et al., Classical Orthogonal Polynomials of a 

Discrete Variable, Springer-Verlag, Berlin, 1991
9. J.-P. Gazeau, Coherent States in Quantum Physics, Wiley-VCH, 

Berlin, 2009
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10. S. J. Gustafson and I. M. Sigal, Mathematical Concepts of 
Quantum Mechanics, Springer, Berlin, 2011

5. Notite  de  curs  in  format  electronic,  care  se  vor  afla  pe  site-ul
http://fpcm5.fizica.unibuc.ro/~ncotfas/

Lista materialelor 

didactice

 necesare

- Retea de calculatoare

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control 30%
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodică.
Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodică.
Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Nicolae Cotfas
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Op.I21 Introducere în fizica sistemelor mezoscopice
Denumirea 
disciplinei             

Introducere în fizica 
sistemelor mezoscopice

Codul 
Disciplinei

Op.I21

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE 
– economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Lucian ION

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 22 6

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Fizica solidului I, 
Termodinamica și Fizică statistică, 
Electrodinamică, Ecuațiile Fizicii matematice

Recomandate Electronica fizică, Optică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69
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Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale sistemelor 
mezoscopice.

- Înțelegerea efectelor de interferență cuantică asupra fenomenelor de transport 
de sarcină în structuri mezoscopice.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

- dezvoltarea abilitaţilor computaţionale 

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Noțiuni introductive: descrierea sistemelor mezoscopice. Metode de obținere

Scale de lungimi relevante. Transport de sarcină balistic. Transport adiabatic

Localizare Anderson

Transport cuantic. Teoria de scală a localizării. Efecte de dimensionalitate 
redusă. Consecințe. Cazul d ≤ 2. Cazul d > 2. Tranziția metal-izolator

Regimul de localizare slabă

Efectul Aharonov-Bohm. Timp de decorelare. Efectul interacției electron-
electron

Efecte de interferență cuantică în transportul de sarcină. Formalismul Landauer-
Büttiker. Aplicații 

Efectul de blocare coulombiană în nanostructuri semiconductoare

Transport în câmp magnetic. Oscilații Shubnikov – de Haas. Efect Hall 
cuantificat integral

Laborator:

Transport de sarcină în filme conductoare dezordonate ultra subțiri

Fotoluminescența în structuri quasi-2D GaxAl1-xAs/GaAs 

Seminar :

Stări electronice în sisteme mezoscopice. Metoda funcției de undă anvelopă. 
Aplicații.

Efectul dezordinii în sisteme electronice 1D.

Stări electronice în sisteme 2D în prezența câmpului magnetic. Efectul 
dezordinii.

Interacția electron-fonon în sisteme cu dimensionalitate redusă. Tranziția Peierls.

Tranziția Mott.

Transport de sarcină în structuri mezoscopice. Formalismul matricii R.

Transport de sarcină în structuri de tip fir cuantic. Modelare ab initio.

Bibliografia 6. D.K. Ferry, S.M. Goodnick,  Transport in nanostructures (Cambridge
University Press, Cambridge, UK, 1997). 

7. P.A. Lee, T.V. Ramakrishnan, Rev. Mod. Phys. 57, 287 (1985).

8. H. Bouchiat, Y. Gefen, S. Gueron, G. Montambaux, J. Dalibard (Eds.),
Nanophysics:  Coherence  and  Transport (Elsevier,  Amsterdam,
Netherland, 2005).

Lista materialelor 

didactice

 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul de caracterizări electrice
și optice al Centrului C&D pentru Materiale și Dispozitive Electronice
și Optoelectronice

- sisteme PC conectate intranet la clusterul HPC-FSC
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La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Conf. dr. Lucian ION 
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Op.I22 Fenomene de răspuns liniar
Denumirea 
disciplinei             

Fenomene de răspuns liniar Codul 
disciplinei

Op.I22

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Lucian ION, Lect. Dr. George Alexandru NEMNES
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, fizica 

solidului şi biofizică
planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantica, Fizica stării solide I, Termodinamica si Fizica 
statistica, Electrodinamica

Recomandate Electronica fizica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)
Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- descrierea și înțelegerea teoriei răspunsului liniar.
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice diverse,
apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele obtinute numeric, cu 
precadere in determinarea structurii de benzi si analiza proprietatilor optice, 
avand la dispozitie coduri DFT, precum  și de a formula concluzii teoretice 
riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare cu ajutorul metodelor numerice predefinite (SIESTA), 
cat si a codurilor de calcul elaborate individual, a  fenomenelor  fizice discutate.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare şi
de aplicare)
Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.
4.Atitudinale

□cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

□conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia de
fizician;

□cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

□valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

CONTINUT
( tabla de materii)

Curs:
- Introducere în termodinamica proceselor de neechilibru. 
- Forțe și fluxuri termodinamice. 
- Răspuns liniar. Relațiile lui Onsager. Aplicație: efecte termoelectrice
- Teoria cuantică a răspunsului liniar. 
- Funcția de răspuns. 
- Funcții de corelație. 
- Susceptibilitatea generalizată. 
- Relațiile Kramers-Krönig. Fenomene de dispare. Fenomene de relaxare. 
- Teorema de fluctuație-disipare
- Transport cuantic. Formula lui Kubo. Formula Kubo-Greenwood.

Seminar :
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- Conducția electrică în sisteme electronice dezordonate.
- Susceptibilitatea gazului de electroni. Aproximații.
- Factorul de structură dinamic
- Relaxarea dielectrică.
- Densitatea de stări optică. Puncte critice ale benzilor de energie ale 
semiconductorilor cristalini.
- Rezonanța magnetică

Bibliografia 1. R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume, Statistical Physics II (Springer Verlag,
Berlin, 1985).

2. L.D. Landau,  E.M. Lifșiț,  Fizica statistică (Editura Tehnică, București,
1988).

3. U. Balucani, M. Howard-Lee, V. Tognetto, Dynamical correlations, Phys.
Rep. 373, 409 (2003).

Note de curs in format electronic
Lista materialelor 
didactice  necesare

Sisteme PC, conectate la clusterul HPC-FSC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la 
examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la 
examenul final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corecta a tuturor subiectelor teoretice 
la examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului
04. 02. 2013 Conf. dr. Lucian ION

Lect. dr. George Alexandru NEMNEȘ
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Op.I23 Fenomene de transport în materiale dezordonate
Denumirea 
disciplinei             

Fenomene de transport în 
materiale dezordonate

Codul 
disciplinei

Op.I23

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof. Dr. Ștefan Antohe, Conf. Dr. Lucian ION

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
de masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 14 14

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Fizica solidului I, 
Termodinamica și Fizică statistică, 
Electrodinamică, Electricitate

Recomandate Electronica fizică, Ecuațiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8 8. Pregătire prezentări orale. 5

2. Studiul după manual, suport de curs 7 9. Pregătire examinare finala 8

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 6

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 7
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6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

8 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- descrierea și înțelegerea particularităților fenomenelor de transport în materiale 
dezordonate.
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
- dezvoltarea abilităţilor computaţionale 
şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:

Localizarea stărilor electronice în solide: structura stărilor de impuritate 
izolate; localizarea în modelul Lifschitz; structura benzilor de impuritate în 
semiconductori slab dopați; structura benzilor de impuritate în semiconductori 
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CONȚINUT

( tabla de materii)

puternic dopați

Mecanismul de conducție electronică prin salt: constatări experimentale; 
modelul Miller-Abrahams; modele percolative; conducția prin salt între centri 
vecini de ordinul I; dependența de concentrația de impurități; energia de activare;
conducția prin salt pe distanță variabilă (Mott). Particularități ale transportului de
sarcină în semiconductori organici.

Mecanisme de transport în regim supra-ohmic: teoria curenților limitați de 
sarcina spațială; cazul unui simgur nivel de impuritate; cazul unei benzi de 
impuritate cu densitate de stări uniformă; cazul unei benzi de impuritate cu 
distribuție exponențială a densității de stări

Laborator:

Transport de sarcină în filme semiconductoare cu structură policristalină și 
amorfă

Transport de sarcină în semiconductori organici. Particularități

Fenomene de contact metal-semiconductor

Curenți limitați de sarcina spațială

Seminar :

Nivele de impuritate situate în vecinătatea benzilor (puțin adânci) în 
semiconductori. Cazul benzilor de energie nedegenerate. Cazul benzilor de 
energie degenerate. Comportamentul asimptotic al stărilor asociate centrilor de 
impuritate

Percolația. Structura cluster critic. Metode numerice de modelare a pragului 
critic de percolație. Modele de rețea.

Conducția prin salt în câmp magnetic. Dependența magnetorezistenței de câmpul
magnetic.

Gap coulombian. Modelul Shklovskii-Efros.

Bibliografia 1.  B.I.  Shklovskii,  A.L.Efros,  Electronic  properties  of  doped
semiconductors (Springer, Heidelberg, 1984). 

2. S. Antohe, Fizica semiconductorilor organici (Editura Universității din
București, București, 1997).

3. N.F. Mott, E.A. Davis, Electron processes in non-crystalline materials
(Clarendon Press, Oxford, 1979).

Lista materialelor 

didactice

 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul de caracterizări electrice
și optice al Centrului C&D pentru Materiale și Dispozitive Electronice
și Optoelectronice

- sisteme PC conectate intranet la clusterul HPC-FSC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
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{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Ștefan ANTOHE 

Conf. Dr. Lucian ION
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Ob.406 Magnetism. Spintronică.

Denumirea 
disciplinei             

Magnetism. Spintronică. Codul 
disciplinei

Ob.406

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de 
specialitate, DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de 
credite 

6

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

94 Total ore 
semestru

150

Titularul disciplinei Lect. Dr. George Alexandru NEMNEȘ

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, fizica 

solidului şi biofizică
planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, 
cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii
de masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 24 4

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantica, Fizica stării solide I, Termodinamica si Fizica 
statistica,

Recomandate Electronica fizica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale. 5
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 6
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

10 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe 
INTERNET

10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

10 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
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TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)
Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea originii magnetismului din perspectiva 
fundamentală.
- Înțelegerea tipurilor de magnetism, a noțiunii de integrală de schimb în cazul 
sistemelor de electroni în interacție Coulombiană.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante, 
și de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare cu ajutorul metodelor numerice predefinite  a  
fenomenelor  fizice discutate.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru 
modelarea diferitelor procese fizice.
4.Atitudinale

□cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

□conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

□cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

□valorificarea  optimă  și  creativă  a  propriului  potenţial  în  activităţile
ştiinţifice.

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

CONȚINUT
( tabla de materii)

Curs:
- Susceptibilitate magnetică. Tipuri de magnetism.
- Paramagnetism de tip Langevin. 
- Paramagnetismul în metale (Pauli).  
- Diamagnetism de tip Langevin.
- Nivele Landau. Diamagnetism de tip Pauli, în cazul electronilor liberi.
- Feromagneți. Legea Curie-Weiss. Criteriul Stoner.
- Integrala de schimb. 
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CONȚINUT
( tabla de materii)

- Interacția de super-schimb și schimb dublu.
- Magnetorezistența gigant. 
- Tranzistorul de spin cu efect de câmp Datta-Das.
- Interactia spin-orbita de tip Rashba și Dresselhaus.
- Imprăștierea curenților de sarcină pe impurități magnetice. Filtre de spin.
- Mecanisme de relaxare a spinului. Efectul de Spin Coulomb Drag. 
Mecanismul D'yakonov-Perel.
- Dinamica sistemelor de spin. 

Seminar :
- Calculul susceptibilității în cazul sistemelor cu doua nivele.
- Sistemul cu 2 electroni in interacție Coulombiană.
Integrala Coulombiană și integrala de schimb. Stări de singlet și triplet. 
Scrierea Hamiltonianului sub forma Ising.
- Interacția de schimb. Aplicații ale metodei Hartree-Fock.
- Aplicații DFT în cazul sistemelor magnetice. Utilizarea codului SIESTA 
pentru determinarea structurii de benzi.
- Transport in sisteme magnetice la scala atomică. Utilizarea
codului TRANSIESTA pe modele de filtru de spin.

Laborator:
- Măsurari de suceptibilitate magnetică. Diagrame FORK. 

Bibliografia 1. R.M. White, Quantum Theory of Magnetism (Springer, Berlin, 1983).
2. P. Mohn, Magnetism in the solid state (Springer, Berlin, 2002)
3. Teruya Shinjo,  Nanomagnetism and Spintronics (Elsevier, Amsterdam,

2009) 
4. I. Munteanu, Fizica solidului (Editura Universității din București, 2003)
Note de curs în format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://solid.fizica.unibuc.ro/~nemnes/

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Magnetometru (Laboratorul de paleomagnetism)
Sisteme PC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi 
/sau test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect 
etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10

35



( sau cum se acorda nota 5) (sau cum se acorda nota 10)
Expunerea corecta a unui subiect teoretic 
la examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la 
examenul final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corecta a tuturor subiectelor teoretice la 
examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

04. 02. 2013 Lect. dr. George Alexandru Nemneș

36



 Ob.407 Fizica i tehnologia materialelor organice cu aplicaș ții în 
electronica i optoelectronică ș
Denumirea 
disciplinei             

Fizica și tehnologia materialelor 
organice cu aplicații în 
electronica și optoelectronică

Codul 
disciplinei

Ob.407

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Ob Număr de credite 6

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

94 Total ore semestru 150

Titularul disciplinei Prof. Dr. Ștefan Antohe
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii 
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de 
masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Fizica solidului I, 
Termodinamica și Fizică statistică, 
Electrodinamică, Electricitate

Recomandate Electronica fizică, Ecuațiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale. 5
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 6
4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

10 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

10 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- descrierea și înțelegerea particularităților fenomenelor de transport și a 
fenomenelor optice în materiale semiconductoare organice.
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:

Proprietăţi structurale ale unor compuşi organici semiconductori: 
compuşi organici cu molecule mici; hidrocarburi aromatice ; coloranţi; 
complecşi donor-acceptor; polimeri semiconductori; corelarea structurii 
chimice a compuşilor organici cu proprietăţile lor semiconductoare.

 Structura în fază solidă a compuşilor organici semiconductori: structura 
solidelor organice cu greutate moleculară mică; structura solidelor organice 
cu greutate moleculară mare; imperfecţiuni în solidele organice; defecte 
punctiforme; vacanţele de reţea (defectele Schottky, defectele interstiţiale 
defectele Frenkel); difuzia în corpul solid; mecanisme de difuzie la scară 
microscopic; legile difuziei; metode de măsurare a coeficientului de difuzie; 
defecte macroscopic; impurităţi; impurităţi substituţionale; impurităţi 
interstiţiale; încorporarea impurităţilor pe dislocaţii; doparea poliacetilenelor.
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Structura energetică a solidelor organice: interacţiile intermoleculare în 
solidele organice; principiile de calcul al orbitalilor molecular; modelul 
gazului electronilor liberi pentru calculul nivelelor energetice la scară 
molecular; calculul energiei de excitare la nivel molecular; stări electronice 
excitate la nivel molecular; structura de bandă a cristalelor molecular; 
modelul lui Le Blanc; modelul Katz, Rice, Chois şi Jortner; rezultate ale 
calculului structurii de benzi energetice la solidele organice.

Procese de transfer de energie in solidele organice: consideraţii generale; 
excitoni în solidele organice; excitonii Mott-Wannier; excitonii Frenkel; stări 
excitonice în solidele molecular; difuzia excitonilor; excitonii triplet; 
influenţa defectelor reţelei asupra difuziei excitonilor; influenţa excitonilor 
asupra conductivităţii solidelor organice; polaroni în cristalele moleculare.

Conducţia electrică a solidelor organice: generarea purtătorilor de sarcină 
de întuneric; mecanisme de transport al purtătorilor de sarcină în solidele 
organice; mecanismul de tunelare; mecanismul de hopping; mecanismul de 
transport în bandă; energia de activare a conducţiei de întuneric; legea 
compensaţiei; anizotropia conductivităţii; influenţa presiunii asupra 
conductivităţii de întuneric a solidelor organice.

Laborator : 
1.Metode de preparare a straturilor subţiri organice și anorganice 
2. Metode de determinare a grosimii straturilor subțiri organice si anorganice
3. Caracterizarea structurală a straturilor subțiri prin difractie de raze X 
4. Caracterizarea morfologică astraturilor subțiri organice prin microscopie 
de forță atomica (AFM) 
5. Măsurarea spectrelor de absorbţie, transmisie, reflexie ale straturilor subţiri
organice
6. Determinarea profilului de dopaj din caracteristicile C-V ale diodelor p-Si/
PTCDI si p-Si/CuPc 
7. Efecte neohmice în straturile subțiri din semiconductori organici și 
anorganici 

Bibliografia 4. S. Antohe, Fizica semiconductorilor organici (Editura Universității din
București, București, 1997).

5. S. Antohe,  Electronic and Optoelectronic Devices Based on Organic
Thin  Films, in  Handbook  of  Organic  Electronics  and  Photonics:
Electronic Materials and Devices,  H.  Singh-Nalwa (Ed.)  (American
Scientific Publishers, Los Angeles, California, USA, 2006), vol 1.

6. N.F. Mott, E.A. Davis, Electron processes in non-crystalline materials
(Clarendon Press, Oxford, 1979).

7. H. Meier, Organic Semiconductors. Dark and Photoconductivity of
Organic Solids (Verlag Chemie, Weinheim, 1974).

8. F. Gutman and L. E. Lyons, Organic Semiconductors (Wiley, New
York, 1967).

9.  J. Kommandeur, in “Physics and Chemistry of the Organic Solids”
(eds. D. Fox, M. M. Labes and A. Weissberger) (Wiley Interscience
New York, 1965), cap.2, pp. 1-66.
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10.  W. Helfrich,  Physics and Chemistry of the Organic Solid State,
(Wiley Interscience, New York, 1967). 

Lista materialelor 

didactice

 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul de caracterizări electrice
și optice al Centrului C&D pentru Materiale și Dispozitive Electronice
și Optoelectronice

- sisteme PC conectate intranet la clusterul HPC-FSC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Ștefan ANTOHE 
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Ob.408 Tehnici de caracterizare a nanomaterialelor
Denumirea 
disciplinei             

Tehnici de caracterizare a 
nanomaterialelor

Codul 
disciplinei

Ob.408

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Ob Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Lucian ION

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
de masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 8 20

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Fizica solidului I, Mecanică cuantică, 
Electricitate

Recomandate Electrodinamică,, Optică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren
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5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea structurii sistemelor cristaline și nanocrsitaline.

- Înțelegerea efectelor de interacție a radiației electromagnetice (VIS-UV, X) cu 
substanța.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii riguroase;

- dobândirea unei profunde înţelegeri a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru 
interpretarea rezultatelor unor experimente specifice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Curs:

Analiza structurală 
1. Generarea si proprietatile razelor X 
2. Structuri cristaline. Proprietăți de simetrie. Clasificare. Grupuri punctuale 
3. Difractia razelor X. Factor de structura. Constructia Ewald. 
4. Cristale reale 
        - efecte de talie 
        - efecte de dezordine pozițională 
5. Metode de investigare specifice filmelor subțiri și nanostructurilor. 
6. Difracția de raze X în incidență razantă și reflectometria de raze X

Microscopie electronica-Aplicatii in nanotehnologie 
7. Principii fizice ale metodei de investigare prin scanare cu fascicul de electroni.
Procese de împrăștiere elastică și inelastică ale fasciculelor de electroni 
accelerați în interacție cu sistemele condensate. 
8. Microscoape electronice cu scanare – elemente constructive 
9. Determinări cantitative. Tehnica EDX (Energy Dispersive X-ray analysis) 
10. Aplicatii in nanolitografie. Principiul metodei. Avantaje. Limitări. 

Caracterizări optice 
11. Tranziții optice în nanostructuri. Fotoluminescența- particularități
12. Excitoni 
 

Laborator : 
1. Difracția de raze X. Determinarea distanțelor interplanare și a constantelor de 
rețea. Analize calitative – identificarea fazelor cristaline 
2. Difracția de raze X. Analize cantitative. Tehnica Williamson-Hall. Metoda 
Rietveld 
3. Filme ultrasubțiri. Difracția de raze X în incidență razantă
4. Reflectometria de raze X.  Determinări cantitative în cazul unor straturi subțiri
din materiale organice și anorganice (grosime de strat, rugozitate).
5. Analize SEM ale unor nanostructuri. 
6. Utilizarea SEM-ului în scopul producerii unor dispozitive mezoscopice prin 
nanolitografie. 
7. Investigații AFM. Ilustrarea diverselor moduri de lucru ale microscopului cu 
forță atomica. 

Seminar :

Simetria structurilor cristaline. Aplicații.

Nivele de energie în heterostructuri. Tranziții optice. Aplicații

Nivele de energie în structuri de tip quantum dot. Tranziții optice.

Bibliografia 11. M.A. Krivoglaz, Theory of X-ray and Thermal Neutron Scattering by
Real Crystals (Plenum Press, NewYork, 1995).

12. M.  Grundmann,  The  Physics  of  Semiconductors.  An  Introduction
including  Devices  and  Nanophysics (Springer  Verlag,  Berlin,
Germany, 2006). 
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13. P.F. Fewster, Rep. Prog. Phys. 59, 1339-1407 (1996).

14. L.G. Parratt, Phys. Rev. 95, 359 (1954).

Lista materialelor 
didactice
 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul  de filme subțiri  și  din
Laboratorul de Nanotehnologii ale Centrului C&D pentru Materiale și
Dispozitive Electronice și Optoelectronice

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodică.
Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.
Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.
Rezultate bune la verificarea periodică.
Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Conf. dr. Lucian ION 
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Op.I31 Metode de modelare a dispozitivelor electronice si 
optoelectronice
Denumirea 
disciplinei             

Metode de modelare a 
dispozitivelor electronice și 
optoelectronice

Codul 

disciplinei

Op.I31

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE 
– economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Lector Dr. NICULAE Cornel Mironel

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, fizica 
solidului şi biofizică

planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii  
de masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare Obligatorii 
(condiţionate)

Introducere in electronica, Dispozitive si Circuite Electronice,

Recomandate Electronica fizica

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentara în biblioteca 5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
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TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea principiilor fizice utilizate în modelarea dispozitivelor 
electronice.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs: Obiective. Cum sunt create modelele pornind de la fizica dispozitivelor 
semiconductoare. Modelele folosite în simulatoarele existente. Diferenta dintre
modelele fizice si modelele parametrice. Determinarea parametrilor modelului 
pe baza datelor experimentale. Limitele de performanta ale dispozitivelor 
impuse de tehnologie si cum sunt ele reflectate in modele. Modelele sunt 
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CONTINUT

( tabla de materii)

explicate in detaliu pentru cateva dispozitive precum: MOS, BiCMOS, 
tranzistorul bipolar, dioda laser.

Seminar/Laborator :

Dispozitive semiconductoare - parametrii fizici esențiali: mobilitate, 
rezistivitate, rezistență de contact, concentratia dopajului si concentratia 
purtatorilor, rezistenta serie, lungimea si latimea canalului, tensiune de prag, 
etc.

Modele detaliate ale transitoarelor MOS, BiCMOS si bipolare. Modelul 
detaliat al diodei. Modelul detaliat al diodei laser.

Exemple practice de determinare a parametrilor modelului pe baza datelor 
experimentale.

Familiarizarea cu softurile de simulare a fizicii dispozitivelor semiconductoare

Bibliografia 1. D.K. Schroder, Semiconductor Materials and Device Characterization. (3rd Ed.) 
(Wiley, New Jersey, 2006).

2. M.Dragoman, D.Dragoman, Nanoelectronics. Principles and Devices (Artech 
House, Boston, 2009).

Notite de curs in format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://www.unibuc.ro/prof/niculae_c_m/

Lista materialelor 

didactice  necesare

Sisteme PC dotate cu aplicatii de simulare pentru dispozitivele semiconductoare 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 40%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrări de control 30%

- testarea continua pe parcursul semestrului

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 20%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa si examinare orala

Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la Expunerea corecta a tuturor subiectelor teoretice 
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examenul final.

Rezolvarea corecta a unei probleme la 
examenul final.

Rezultate medii la verificarea periodica.

Caiet de laborator/seminar completat in 
proportie de 50%

la examenul final.

Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.

Rezultate bune la verificarea periodica.

Caiet de laborator/seminar complet

Data completării Semnătura titularului

07. 02. 2013 Lect. dr. Niculae Cornel Mironel 
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Op.I32 Tehnici de cre tere a cristalelorș
Denumirea 
disciplinei             

Tehnici de crestere a cristalelor
Codul 
disciplinei

Op.I32

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – 
economica/manageriala, DU- umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Ciceron BERBECARU
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, Corp Solid 

și Biofizică
planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii de 
masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii  
de masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Fizica corpului solid, Stiinte matematice (analiza, geometrie, 
algebra), Termodinamica si Fizica statistica, Fizica Atomica, 
Prelucrari date fizice, metode numerice

Recomandate Ecuatiile fizicii matematice, Mecanica analitica, Mecanica 
Cuantica, Stiinta si tehnologia materialelor

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 6 9. Pregătire examinare finala 12
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

7 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 5

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi … 0

7.Pregatire lucrări de control 7 14. Alte activităţi…. 0
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea fenomenelor fizice implicate în procesele de creștere a
cristalelor.

- Înțelegerea fenomenelor care se produc la frontul de creștere.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:
Metode de creştere a cristalelor din topitura. Supraracirea constitutionala.
Metode de creştere a cristalelor din faza de vapori 
Cresterea hidrotermala.
Metode de crestere din solutii.
Teoria BPS a coeficientului de segregatie.
Solidificarea unidirectionala.
Topirea zonara.
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CONȚINUT
( tabla de materii)

Fenomene de nucleatie. Nucleatia omogena. Nucleatia heterogena. Rata de 
nucleatie. Variatia energiei libere in procesele de nucleatie.
Elemente de teoria PBC.
Interfete de crestere. Structura interfeţelor. Configuratia suprafetelor de 
crestere. Statistica “kink”-urilor. Interfata de crestere. Criteriul Jackson. 
Modelul Temkin
Teoria BCF.  Expresia factorului de retardare si a vitezei de avansare a 
treptelor in modelul BCF.  Rata de crestere a unei fete de tip F prin 
mecanismul dislocatiilor spiralice. Descrierea matematica si interpretarea fizica
a curbei R().
Teoria GGC.
Modelul Wilson-Frenkel de crestere a cristalelor din topituri.
Fenomene de cristalizare in sisteme cu dimensiuni reduse (filme subtiri, 
structuri nanometrice, etc.)

Laborator:
Metode de purificare a cristalelor. Metoda solidificarii unidirectionale. 
Cresterea cristalelor prin metoda Czochralski. Monocristalul KCl.
Cresterea cristalelor din solutii. Monocristalul SR.
Cristale ultrapure. Metoda topirii zonare.

Bibliografia 1.  F.Rosemberger, “Fundamentals of Crystal Growth”, Springer-Verlag, 1979.
2. P.Hartman, in “Crystal Growth:  An Introduction”,  ed. P.Hartman, North-
Holland, 1973.
3. G.H.Gilmer, R.Ghez, N.Cabrera, J.Crystal Growth, 8 (1971) 79.
4. W.K.Burton, N.Cabrera, F.C.Frank, Philos.Trans.Roy.Soc.London A 243 
(1951) 299-358.
5. Alexandru H.V., Berbecaru C.,”Stiinta Materialelor – Cresterea cristalelor”, 
Ed. Univ. din Buc.,(2003).
6. C. Berbecaru, H. Alexandru, “Metode experimentale in stiinta materialelor –
cresterea cristalelor”, Ed. Univ. Buc., (2008), 
7. Note de curs in format electronic, care vor fi date studentilor pe e-mail si 
publicate pe site.

Lista materialelor 
didactice  necesare

Aparatura si materiale din dotarea laboratorului, Calculatoare, 
VideoProiector

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30 %
- testarea periodica prin lucrări de control 10 %
- testarea continua pe parcursul semestrului 10 %
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine subiecte (intrebari si 
probleme) din  tematica de curs si laborator, cu grad de dificultate diferit. 
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Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a cel putin jumatate 
dintre subiectele prevazute in testarile pentru
stabilirea notei finale.

Expunerea corecta a tuturor subiectelelor 
prevazute in testarile pentru stabilirea notei finale.

Data completării Semnătura titularului
06. 02. 2013 Conf. Dr. Ciceron Berbecaru 
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Ob.I33 Nanostructuri cu aplicabilitate în electronică, optoelectronică, 
senzoristică i bio-electrochimie  ș
Denumirea 
disciplinei             

Nanostructuri cu Aplicabilitate in 
Electronica, Optoelectronica, 
Senzoristica si Bio-/Electrochimie 

Codul 
disciplinei

Op.I33

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Ob Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Lucian ION
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) 

din planul de învăţământ
Departamentul Electricitate, Fizica 

solidului şi Biofizică
Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri 
(MAN)

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Discipline anterioare Obligatorii (condiţionate) Electricitate si Magnetism, Mecanica, Optica, 

Fizica solidului I,
Recomandate Tehnici de preparare si caracterizare a 

nanomaterialelor și nanostructurilor, Introducere 
în nanotehnologii, Electronică fizică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)
Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea unor tehnologii moderne de fabricare a 
nanostructurilor si a dispozitivelor nanostructurate.
- Înțelegerea fenomenelor fizice implicate.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila si analiza fenomene fizice diverse;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii riguroase;
- dobândirea unei profunde înţelegeri a problemelor studiate, si abilitatea de a 
caracteriza performantele diverselor dispositive nanostructurate fabricate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)
Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de sinteza si utilizare a 
cunoştinţelor teoretice dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de 
interes şi pentru interpretarea rezultatelor unor experimente specifice. Se va pune
accent pe capacitatea de sinteză și utilizare a tehnicilor folosite în fabricarea de 
dispozitive nanostructurate.
4.Atitudinale
 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT
(tabla de materii)

CONȚINUT
(tabla de materii)

CURS:

Manipularea, Localizarea si Controlul Geometric al Nanostructurilor
1. Camere albe. Construcție și clase de funcționare
2. Tehnici de fabricație cu orientare Top-Down si Bottom-Up
3. Importanța nanostructurilor în fabricarea de dispozitive
         - Dispozitive bazate pe nanostructuri singulare 
         - Dispozitive bazate pe nanostructuri multiple 

Nanostructuri în Electronica și Optoelectronică
1. Tranzistoare cu efect de camp (FET)
         - FET-uri bazate pe nanofire
         - FET-uri bazate pe graphene
         - FET-uri bazate pe mezostructuri 
2. Diode luminiscente (LED-uri) bazate pe matrici de nanopuncte
4. Dispozitive spintronice bazate pe matrici de nanofire magnetice multi-strat

Senzori nanostructurați și sisteme de detecție bio-electrochimice
1. Senzori. Introducere, definiții, clasificări, principii de detecție
        - senzori fizici: de presiune, temperatură, stres, poziție, forță
        - sensori bio-electrochimici: umiditate, identificarea substanțelor, 
          măsurarea concentrațiilor, detecția speciilor bio-moleculare și/sau a bio-
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organismelor, masurarea pH-ului
2. Senzori fizici și electrochimici nanostructurați. Principii de detecție
       - Detecția de tip rezistiv bazată pe nanofire/nanotuburi singulare
       - Detecția de tip capacitiv bazată pe matrici de nanofire/nanotuburi
       - Detecția optică, bazată pe plasmoni de suprafață (SPR) localizați 
       - Senzori electrochimici folosiți in masurarea, detectia si monitorizarea pH-
ului; măsurarea capacitivă de înaltă sensibilitate a pH-ului, folosind matrici de 
         nanofire funcționalizate cu polimeri conductori
3. Extragerea și prelucrarea informației de la senzorii capacitivi
      - Spectroscopie de impedanță electrochimică (EIS)
      - Metode de analiză în frecvență a semnalului de ieșire
      - Metode de analiză în timp a semnalului de ieșire

Integrarea și miniaturizarea dispozitivelor electrochimice nanostructurate. 
1. Trecerea de la dispozitive nanostructurate la electronica de procesare aferentă
2. Interfețe organic / anorganic și adaptarea la sisteme bio-chimice. Exemple
3. Metode complete de detecție si procesare în timp real. Exemplu aplicativ 
    concret – monitorizarea wireless in-situ a pH-ului

LABORATOR:

1. Litografia optică pentru fabricarea de micro-electrozi interdigitali sau alte 
    micro-structuri. Aplicație completă: pulverizare fotorezist, mascare și 
iluminare UV, developare, metalizare, lift-off / gravură  
2. Realizarea de șabloane de alumină, suportată pe micro-electrozi interdigitali   
    realizați prin fotolitografie. 
3. Creșteri de nanofire localizate combinând sinteza electrochimică în șabloane 
    de alumină, cu procedeul de fotolitografie și nanolitografie (EBL). Aplicație 
    în detecția capacitivă de înaltă sensibilitate
4. Creșterea nanofirelor magnetice multi-strat de mare densitate, folosind    
    șabloane de alumină suportată, pentru îmbunătățirea performanțelor 
    dispozitivelor spintronice
5. Creșterea și controlul fără șablon a nanofirelor și/sau nanotuburilor de oxid 
    de zinc, pentru mărirea eficienței celulelor solare hibride organic/anorganic  

Bibliografia 1. T.  Ohji,  A.  Wereszczak  (Eds.),  Nanostructured  Materials  and
Nanotechnology (Wiley, NewYork, 2009).

2. C.  Dupas,  P.  Houdy,  and  M.  Lahmani,  Nanoscience.
Nanotechnologies and Nanophysics (Springer Verlag, Berlin, 2004).

3. M.  Adachi,  D.J.  Lockwood  (Eds).,  Self-Organized  Nanoscale
Materials (Springer Verlag, Berlin, 2006). 

4. M.  Koehler,  W.  Fritzsche,  Nanotechnology.  An  Introduction  to
Nanostructuring Techniques (Wiley, New York, 2007).

5. M. Di Ventra, S. Evoy, and J. R. Heflin Jr., Introduction to Nanoscale
Science and Technology (Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN:
1-402-07757-2).

6. Vlad Andrei Antohe,  Quantum Rings Produced by Nanolithography
with  an  Atomic  Force  Microscope,  Dissertation  Thesis  (Hannover
Univ., Germany, 2004).

7. Vlad  Andrei  Antohe,  pH  Sensitive  Capacitive  Detectors  Based on
Localized Nanowire Arrays, PhD Thesis (UCL, Belgium, 2012).

8. Alexandru  Vlad,  Advanced  Fabrication  of  Nanowire  Arrays  and
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Three-Dimensional  Nanostructures,  PhD  Thesis  (UCL,  Belgium,
2009).

9. S.  Mátéfi-Tempfli,  Leading  Edge  Nanotechnology  Research
Developments: Nanostructures Grown Via Electrochemical Template
Methods, ch. 10 (Nova Science, New York, 2008).

10. Dieter  Vollath,  Nanomaterials:  An  Introduction  to  Synthesis,
Properties  and  Applications,  (Wiley,  July  2008,  ISBN:  978-3-527-
31531-4).

11. Bharat  Bhushan,  Springer  Handbook  of  Nanotechnology,  Springer-
New York, 2nd edition, 2004).

12. C. Dupas, P. Houdy, and M. Lahmani, Nanoscience. Nanotechnologies
and Nanophysics (Springer-New York, 2004, ISBN: 3-540-28616).

13. Thomas  Heinzel,  Mesoscopic  Electronics  in  Solid  State
Nanostructures, (Wiley, New York, 2003).

Lista materialelor 
didactice
 necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul  de filme subțiri  și  din
Laboratorul de Nanotehnologii ale Centrului C&D pentru Materiale și
Dispozitive Electronice și Optoelectronice

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10%
- testarea periodică prin lucrări de control 20%
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodică.
Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.
Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.
Rezultate bune la verificarea periodică.
Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului
07/02/ 2013 Conf. dr. Lucian ION 
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Op.I41  Tehnici de măsurare a coeficienților optici iș  de transport ai 
semiconductorilor
Denumirea 
disciplinei               

Tehnici de măsurare a coeficienților
optici și de transport ai

semiconductorilor

Codul disciplinei Op.I41

Anul de studiu I Semestrul  II Tipul de evaluare  (E/V/C)
Categoria formativa a disciplinei                        DS – de specialitate
Regimul disciplinei: Op Numar de credite  5
Total ore din planul de invatamant

56
Total ore studiu 
individual               69

Total ore semestru
125

Titularul disciplinei Lect.Dr.Florin Stanculescu

daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cate o fisa pentru fiecare semestru
Facultatea FIZICA Numarul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
Solidului și Biofizica

planul de invatamant

Domeniul fundamental
de stiinta, arta, cultura

Stiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe saptamana)

Domeniul pentru studii 
de masterat

Fizica Total C** S L P

Programul de studii de 
masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice

Discipline 

anterioare

Obligatorii

(conditionate)

Analiza reală şi complexă; Algebra, Geometrie şi Ecuaţii diferenţiale; 
Ecuatiile fizicii matematice; Mecanică fizica; Fizica moleculara; 
Electricitate, Optica, Bazele fizicii atomice; Fizica atomului şi 
moleculei; Mecanica cuantica, Fizica stării solide

Recomandate Termodinamică si Fizica statistica, Electrodinamica, Prelucrarea datelor
fizice si metode numerice, Introducere in Electronica, Dispozitive şi 
circuite electronice

Estimati timpul total ( ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului
( completati cu zero activitatile care nu sunt cerute) 
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10 8. Pregatire prezentari orale 10
2. Studiul dupa manual, suport de curs 4 9. Pregatire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultatii 5
4. Documentare suplimentara (oferita pe 
site-ul cursului)

10 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire
SEMINAR si/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 5

6. Relizarea teme, referate, eseuri, traduceri
etc. 

15 13. Alte activitati… 0

7.Pregatire lucrari de control 10 14. Alte activitati…. 0
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94
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Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea unor metode de caracterizarea a semiconductorilor și a
principiilor fizice implicate.
De asemenea se urmăreşte:
-  dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
-  dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și
de a formula concluzii teoretice riguroase;
-  dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale
 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia 
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

1. Introducere (Importanta obiectului; problematica; aria cursului);
2. Elemente de statistică matematică aplicată la analiza rezultatelor măsurărilor;
3. Zgomotul în sistemele de măsurare;
4. Determinarea rezistivității prin metoda directă, (Dependența de temperatură);
5. Determinarea rezistivității prin metoda celor doua sonde; montajul Kelvin;
6. Determinarea rezistivității prin metoda celor patru sonde;
7. Determinarea rezistivității prin metoda van de Pauw;
8. Determinarea constantei Hall și a mobilității;
9. Determinarea concentrației de purtatori metoda CV;
10. Determinarea a tipului de conducție;
11. Determinarea timpului de viață și a lungimii de difuzie ale purtătorilor minoritari;
12. Analiza straturilor subțiri prin elipsometrie
13. Analiza suprafețelor prin microscopie; Determinarea rugozității și a granulației;

TEME SUPLIMENTARE
14. Analiza experimentală a fenomenelor ultrarapide în semiconductori prin metode
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CONȚINUT
( tabla de materii)

electrice și optice;
15. Determinarea  experimentală  a  unor  proprietăți  electrice  și  optice  ale

semiconductorilor plasați în câmpuri intense de radiații optice;

Lucrari experimentale (de laborator)
1. Analiza experimentală a zgomotului;
2. Determinarea  rezistivității  prin  metoda  directă  și  prin  metoda  celor  două

sonde;
3. Etalonarea unui cap de masură pentru metoda celor 4 sonde;
4. Determinarea  rezistivității  unui  semiconductor  prin  metoda  celor  4  sonde  și

Ddeterminarea rezistenței pe pătrat a unui strat subțire;
5. Determinarea tipului de conducție prin metoda sondei calde/reci,  prin metoda

contactului redresor și prin metoda celor trei sonde prin efect Hall;
6. Determinarea constantei Hall și a mobilității;
7. Determinarea concentrației de purtători prin metoda CV;
8. Determinarea unor mărimi fizice ale semiconductorilor prin spectrofotometrie de

transmisie;
9. Determinarea timpului de viață prin metoda relaxării fotoconducției și a lungimii

de difuzie
10. Analiza rugozității și a granulației prin microscopie; evaluarea incertitudinii 

datorată zgomotului;

         Bibliografia

1. K. Schroder, Semiconductor Materials And Device Characterization (Wiley,
New York, 2006).

2. W.R.Runyan,  T.J.Shaffner,  Semiconductor  Measurements  and
Instrumentation, (McGraw-Hill, New York, 1997).

3. H.  Czichos,  T.  Sait,  Leslie  Smith,  Springer  Handbook  of  Materials
Measurement Methods, (Springer, Berlin,  2006).

4. W. Boyes, Instrumentation Reference Book, (Elsevier, Amsterdam, 2003).
5. S.G.  Rabinovich,  Evaluating  Measurement  Accuracy,  (Springer,  Berlin,

2010).
6. F.  Pavese,  A.B.  Forbes,  Data  Modeling  for  Metrology  and  Testing  in

Measurement Science, (Birkhäuser, Berlin, 2009).
7. A. Horn, Ultra-fast Material Metrology, (Wiley, New York, 2009).
8. T.  Yoshizawa,  "Handbook  of  Optical  Metrology",  (CRC Press  Taylor  &

Francis, London, UK, 2009).
9. P. Fornasini,  The Uncertainty in Physical Measurements, (Springer, Berlin,

2008).
10. A.E. Fridman, The Quality of Measurements (Springer, Berlin, 2012)

Lista 
materialelor 

didactice 
necesare

Sourcemeter Keithley 2400, multimetre digitale portabile  4 digiti, osciloscop digital 
portabil, osciloscop digital Tecktronics, sursa digitala de semnal Agilent, Punte RLC, 
spectrofotometru, capete de masura pentru metoda celor 4 sonde, stereo microscop 
optic, microscop AFM, probe de siliciu, sonde pentru metoda sondei calde/reci, 
galvanometru cu spot, calibru pentru etalonarea microscopului, sursa de lumina 
pulsata, Sistem PC cu interfata pentru achizitie de date, instrumentar de laborator; 
Electromagnet (pentru efect Hall), set-up pentru efect Hall, Set-up pentru controlul 
temperaturii probelor in intervalul 0-90- oC; SEM, difractometru XRD; Dispozitiv 
pentru masurari sub vid.

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- raspunsurile la examen ( evaluarea finala) 50%
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- raspunsurile finale la colocvul de laborator 20%
- activitatile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 20%
- alte activitati ( prezenta activa la curs si laborator)
…………………………

10%

Descrieti modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva
si /sau test grila si /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori in grup, 
proiect etc.}
                                    Lucrarea scrisa + Examinare orala 

Cerinte minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinte pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

□Prezenta activa la toate lucrarile de 
laborator

□Obtinerea notei 5 prin insumarea punctelor 
obţinute la  proba de verificare finala

□Prezenta activa la toate lucrarile de 
laborator 

Obtinerea notei 10 prin insumarea punctelor
obţinute probele de verificare 

Data completarii Semnatura titularului
       
      31.01.2013 Lect.Dr. Florin Stanculescu
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Op.I42 Fizica i tehnologia filmelor subș țiri
Denumirea 
disciplinei             

Fizica și tehnologia filmelor 
subțiri

Codul 
disciplinei

Op.I42

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof. Dr. Ștefan Antohe

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) 
din

Departamentul Electricitate, Fizica solidului 
şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii 
universitare de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de 
masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Fizica solidului I, Electricitate, Optică

Recomandate Electronica fizică, Electrodinamică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8 8. Pregătire prezentări orale. 5

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 10. Consultaţii 5

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

6 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 4

61



6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale filmelor 
subțiri.

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

- dezvoltarea abilităţilor computaţionale 

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

Curs:
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Filme subțiri: generalități; aplicații

Depunerea de filme subțiri prin evaporare termică în vid: evaporarea și 
transportul unităților de creștere la substrat; particularități ale evaporării 
compușilor semiconductori; adsorbția; cinetica condensării; avantaje și 
dezavantaje ale metodei. 

Depunerea de filme subțiri prin pulverizare catodică: magnetronul (dc și 
rf) - fenomene fizice asociate procesului de pulverizare catodică; 
randamentul de pulverizare; influența atmosferei din incinta de creștere (tip 
de atomi, presiune, atmosferă inertă sau reactivă); transport și depunere pe 
substrat.

Depunerea chimică din fază de vapori: transport în fază gazoasă; difuzia; 
termodinamica proceselor chimice; cinetica proceselor în fază gazoasă și la 
suprafața substratului; plasma capacitive; avantaje și dezavantaje ale 
metodei;

Proprietăți fizice ale filmelor subțiri semiconductoare: proprietăți optice; 
elipsometria (parametrii elipsometrici, determinarea indicelui de refracție și a
coeficientului de extincție, determinarea grosimilor de strat); proprietăți 
electrice; conductori transparenți; proprietăți magnetice; efect Kerr magneto-
optic (MOKE).
 

Laborator:

Caracterul complex al activităților de laborator propuse implică o abordare 
neconvențională. Experimentele propuse sunt unele de durată, de aceea cele 28 
de ore asociate cursului vor fi acoperite în module de 4-6 ore pe echipe de 
lucru.

Obținerea  de  filme  subțiri  din  semiconductori  organic  și  anorganici  prin
evaporare  termică în vid și rf-sputtering

Caracterizări electrice și optice ale filmelor depuse.

Bibliografia
1. M. Ohring, Materials Science of Thin Films (Academic Press, London,

UK, 2002).
2.  S. Antohe,  Materiale și  Dispozitive Electronice Organice (Editura.

Universității din București, București, 1996).
3. S. Antohe,  Electronic and Optoelectronic Devices Based on Organic

Thin  Films, in  Handbook  of  Organic  Electronics  and  Photonics:
Electronic Materials and Devices,  H. Singh-Nalwa (Ed.)  (American
Scientific Publishers, Los Angeles, California, USA, 2006), vol 1. 

Lista materialelor 

didactice  necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul de caracterizări electrice
și optice al Centrului C&D pentru Materiale și Dispozitive Electronice
și Optoelectronice
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La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Ștefan ANTOHE 
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Ob.501 Interacţia radiaţiei laser cu substanţa
Denumirea 
disciplinei             

Interacţia radiaţiei laser cu 
substanţa

Codul 
disciplinei

Ob.501

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativă a disciplinei ( DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – 
economică/manageriala, DU- umanistă)

DF

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţională, F – 
facultativă}

Ob Număr de credite 6

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

94 Total ore semestru 150

Titularul disciplinei Conf. dr. Mihai Dondera, Lect. dr. Mădălina Boca

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din
planul de învăţământ

Departamentul Fizică teoretică, Matematici, 
Optică, Plasmă, Laseri

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii de 
masterat

Fizică Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Materiale avansate şi 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanică cuantică,  Electrodinamică, Ecuațiile 
Fizicii matematice

Recomandate Algebră liniara, Optică

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale. 5

2. Studiul după manual, suport de curs 15 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

10 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …
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7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs şi seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
-Inţelegerea descrierii în formalismul mecanicii cuantice a sistemelor 
microscopice în interacţie cu radiaţia electromagnetică
- Descrierea şi inţelegerea unor procese radiative.
- Inţelegerea şi aplicarea unor metode teoretice şi/sau numerice pentru studierea 
evoluţiei temporale a sistemelor în interacţie cu radiaţia electromagnetică
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice diverse, 
apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice şi numerice adecvate pentru
modelarea fenomenelor fizice;
- dezvoltarea abilităţilor computaţionale;
- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare şi 
de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

□cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

□conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia de
fizician;

□cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

□valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT

( tabla de materii)

Curs:

Procese în câmp electromagnetic: prezentare generală.

Câmpuri de radiaţie. Unde electromagnetice şi fotoni. Surse de radiaţie intensă, 
prezentare generală a surselor de radiaţie intensă în IR-vis şi  XUV, principii de 

66



CONȚINUT

( tabla de materii)

funcţionare, parametrii unui puls laser, limitele facilităţilor experimentale 
existente sau în construcţie.

Particula liberă în câmp electromagnetic: descriere clasică/cuantică.

Interacţia radiaţiei cu sisteme microscopice: amplitudini/rate de tranziţie, secţiuni 
eficace. Procese multifonice.  Descrierea perturbativă / neperturbativă.

Metoda operatorului rezolvent.

Metodele DFT/TDDFT pentru studiul interacţiei sistemelor microscopice (atomi/
molecule/clusteri) cu un câmp laser.
 
Imprăştierea radiaţiei (Rayleigh , Raman, Compton).

Ciocniri electron-ion/atom asistate laser: împrăştierea pe potenţial asistată laser. 
Elemente de teoria ciocnirilor  în câmp laser.

Metoda matricii densitate: ecuaţia de evoluţie a matricii densitate. Aplicaţie 
pentru cazul interacţiei atom-laser. Ecuaţii diferentiale stochastice pentru tranziţii 
multifotonice.

Electrodinamica cuantică în câmp laser intens:  împrăştierea radiaţiei, crearea de 
perechi, Bremsstrahlung. Structura secţiiunilor eficace diferentiale.

Seminar:

Descrirea clasică/cuantică a câmpului electromagnetic.
Etalonari în mecanica cuantică: exemple, invarianţa la etalonare
Reacţia radiaţiei. Accelerarea electronilor în câmp electromagnetic.
Fotoexcitarea, fotoionizarea, fotodisocierea speciilor atomice /moleculare: metode
numerice,  calcule analitice pe sisteme model.
Metode numerice pentru descrierea ciocnirilor asistate electron – ion/atom.
Aplicarea metodei matricii densitate pentru un sistem model cu doua nivele.
Controlul cuantic cu pulsuri laser.

Bibliografia □C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg, Atom-Photon 
Interactions, Wiley-VCH Verlag, 2004.

□F.H.M. Faisal, Theory of multiphotonic processes,Plenum Press, 1987

□C. J. Joachain, N. Kylstra, R. M. Potvliege, Atoms in intense laser fields, 
Cambridge University Press, 2012.

□F. Grosmann, Theoretical Femtosecond Physics: Atoms and Molecules in
Strong Laser Fields, Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma 
Physics, 2008.

□W. Greiner, Quantum Mechanics: Special Chapters, Springer, 1998

□M. Dondera, V. Florescu. Capitole de fizica atomica teoretica, Ed. UB, 
2005.

□M. Gavrila (ed) Atoms in intense laser fields, Academic Press, 1992.

□V. Krainov, H. Reiss, B. Smirnov, “Radiative processes in atomic 
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physics”,  J.Wiley&Sons, 1998.

□Time dependent density functional theory. Series: Lecture Notes in 
Physics , Vol. 706 , 2006.

Lista materialelor 
didactice necesare

- sisteme PC 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 55%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 25%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai multe 
probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)

Expunerea corectă a unui subiect teoretic la 
examenul final.
Rezolvarea corectă a unei probleme la 
examenul final.
Rezolvarea/prezentarea la nivel mediu a 
temelor/referatelor
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corectă a tuturor subiectelor teoretice 
la examenul final.
Rezolvarea corectă a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezolvarea/prezentarea bună a temelor/referatelor
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Conf. Dr. Mihai Dondera

Lect. Dr. Mădălina. Boca
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Ob.502 Fizica Cristalelor Lichide i Materialelor Polimere. Aplicaș ții.
Denumirea 
disciplinei               

Fizica Cristalelor Lichide si
Materialelor Polimere. Aplicatii.

Codul 
disciplinei

Ob.502

Anul de studiu II Semestrul  1 Tipul de evaluare  E
Categoria formativă a disciplinei                                                       DS – de specialitate DS
Regimul disciplinei:  Ob Numar de credite  6
Total ore din planul de 
învățământ

56 Total ore studiu individual  94 Total ore 
semestru

150

Titularul disciplinei Conf. univ. Dr. Valentin Barna
 daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cate o fisa pentru fiecare 

semestru
Facultatea FIZICĂ Numarul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Structura Materiei, 
Fizica Atmosferei și a 
Pământului, 
Astrofizică

planul de invatamant

Domeniul fundamental
de stiinta, arta, cultura

Stiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de
14_saptamanix2_ h_curs pe saptamana)

Domeniul pentru studii
universitare de masterat

Fizică Total C** S L P

Programul de studii 
universitare de masterat

Fizica materialelor
avansate și

nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii (conditionate) Toate disciplinele obligatorii anterioare. 

Recomandate
Metode numerice, Fizica moleculară și caldură, 
Termodinamica și fizică statistică.

Estimati timpul total ( ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului
( completati cu zero activitatile care nu sunt cerute) 
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10 8. Pregatire prezentari orale 5
2. Studiul dupa manual, suport de curs 8 9. Pregatire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 6
4. Documentare suplimentara in biblioteca 10 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifica de pregatire
SEMINAR si/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Relizarea teme, referate, eseuri, traduceri
etc. 

10 13. Alte activitati…

7.Pregatire lucrari de control 5 14. Alte activitati….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 94

Competente generale ( competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)

1. Cunoastere și înțelegere ( cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei)
■  Cunoaștere profundă  
■  Înțelegere teoretică
■  Cercetare fundamentală și aplicată
■  Capacitatea de analiză şi sinteză
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2.  Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a 
conținuturilor teoretice și practice ale disciplinei)
■ Modelare
■ Abilități de învățare
■ Investigarea literaturii de specialitate
■ Comunicare orală şi scrisă 
■ Capacitatea de a învăţa şi de a se adapta la situaţii noi
■ Capacitatea de a colecta şi analiza informaţii din diverse surse

3.  Instrumental – aplicative ( proiectarea, conducerea și evaluarea activitatilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare și de aplicare)
■ Abilități experimentale 
■ Cercetare de graniță
■ Capacitatea de lucru în echipă
■ Capacitatea de operare PC: achiziţie şi prelucrare automată a datelor
■ Capacitatea de a proiecta un experiment de laborator
4.  Atitudinale ( manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul știintific/cultivarea 
unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale și civice/ valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice/ implicarea 
în dezvoltarea instituțională și promovarea inovațiilor științifice/angajarea în relații de parteneriat cu alte 
persoane- instituții cu responsabilități similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
■ Abilități de comunicare specifice
■ Abilități de administrare (managing)
■ Preocuparea pentru obţinerea calităţii; voinţa de a reuşi

CONTINUT
( tabla de materii)

Introducere  în  fizica  cristalelor  lichide: stări  de  agregare,  istoricul
descoperirii, aplicații, clasificare, proprietăți generale
Cristale lichide nematice: tranziții de fază, tranziția de fază nematic-izotrop,
parametrul  de  ordine,  teorii  ale  tranziției  de  fază  nematic-izotrop  (teorii
microscopice:  Maier-Saupe,  Onsager,  teoria  functională  a  densității,  teoria
fenomenologică  Landau-de  Gennes),  interfața  nematic-izotrop  (infinit  de
ingustă  și  difuză),  statica  și  cinetica  interfeței  (ecuatia  Ginzburg-Landau
dependentă de timp).
Teoria continuumului pentru cristalele lichide: introducere, energia liberă
Frank-Oseen, efecte de suprafață, celula cu nematic aliniat, celula cu nematic
răsucit,  lungimea  de  extrapolare,  efectele  câmpurilor  externe  (electric  și
magnetic), lungimile de coerență (electrică și magnetică), efectul Fredericks
în diverse geometrii, calculul câmpului critic. 
Afișaje cu cristale lichide: afișaje clasice, clasificare, caracteristici, adresare,
tipuri de afișaje cu cristale lichide, parametri, inconveniente, îmbunătățiri.,
Amestecuri: amestec  binar  cristal  lichid-impurități  (fluid ne-nematogenic)
(energia liberă de amestec (modelul Flory).
Introducere în fizica polimerilor: Definiție. Clasificare. Istoric. Aplicații
Proprietăți  specifice  ale  polimerilor.  Masele  macromoleculare  medii.
Specificarea configurației unui lanț macromolecular. 
Structura configuraţională a polimerilor. Regularitatea structurii lanţurilor
macromoleculare. Stereoizomeria geometrică. Stereoizomeria optică. Metode
de studiere a stereoregularităţii polimerilor. 
Structuri  supermoleculare  în  polimeri. Structura  cristalină.  Morfologia
domeniilor  cristaline  din  polimeri.  Structura  sferolitelor,  structura
monocristalelor polimere. Structura copolimerilor. Structura copolimerilor în
soluţie. Structura copolimerilor în stare solidă. Aplicaţii ale copolimerilor. 
Aplicații ale cristalelor lichide și materialelor polimere. 
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Lucrări de laborator:
Construirea  de  celule  cu  cristal  lichid   în  diverse  geometrii  și  diverse
ancorări.
Celula cu nematic aliniat.
Celula cu nematic răsucit. 
Răspunsul  electro-optic  al  unei  celule  cu  cristal  lichid  și  strat  subtire  de
polimer. 
Celule cu cristale lichide.  Controlul  aliniamentului  molecular la suprafață.
Aliniere homeotropă. Aliniere planară.
Polimerizare în plasma de joasă temperatură. Analize AFM și microscopie
optică  a  suprafeței   pentru  stratul  polimeric  depus în  plasmă.  Analizarea
parametrilor fizici.
Afișaje cu cristale lichide - Studiu Elecro-Optic al dispozitivelor.  Pixeli  și
filtre optice.
Anizotropia  funcțiilor  de  răspuns  (constanta  dielectrica  și  indicele  de
refracție). Determinarea parametrilor Stokes pentru celule simetrice. 
Modele  de  nucleație  și  tranziții  de  fază  lichid-solid.  Parametrii  fizici
caracteristici.

         Bibliografia

 
1. L. Georgescu, V. Popa-Nita, E. Barna si C. Berlic, Fizica cristalelor 
lichide (Ed. Univ. Buc. 2002)
2. P. G. De Gennes and J. Prost, The Physics of Liquid Crystals (Oxford
Univ. Press, 1993)
3. S. Chandrasekhar, Liquid Crystals, Cambridge University Press, 1994.
4. C. Motoc, G. Iacobescu, Cristale lichide - proprietati fizice si aplicatii,
Ed. Univ. Craiova, 2004.
5. L. Constantinescu, C. Berlic, "Structura polimerilor. Metode de studiu",
Ed. Univ. din Bucureşti, 2003;
6.  L.  Georgescu,  L.  Constantinescu,  E.  Barna,  C.  Miron,  C.  Berlic,
"Introducere in fizica polimerilor.", Ed. Credis, Bucureşti, 2004;
7.  L.M.Constantinescu,  E.Barna,  S.Fianu,  V.Barna,  "Breviar  de  fizica
polimerilor", Editura Universităţii din Piteşti, 2005.
8.  L.M.Constantinescu,  C.Berlic,  V.Barna,  "Fizico-chimia  polimerilor.
Aplicaţii", Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- raspunsurile la examen (evaluarea finala) 40%

- raspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%

- testarea periodică prin lucrari de control 20%

- raspunsul final la lucrarea scrisa la seminar

- activitatile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 20%

- alte activitati ( precizati)…………………………
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Descrieti modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva si 
/sau test grila si /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori in grup, proiect 
etc.}

                                                   Lucrarea scrisa 
Cerinte minime pentru nota 5

( sau cum se acorda nota 5)
Cerinte pentru nota 10

(sau cum se acorda nota 10)

 Prezenta activa la 75% din lucrarile de 
laborator.

 Expunerea corecta a unui subiect teoretic 
la examenul final.

 Obtinerea notei minime 5 la fiecare dintre
probele de verificare. 

 Prezenta activa la toate lucrarile de 
laborator si la examenul final.

 Obtinerea notei 10 prin insumarea 
punctelor obţinute la probele de 
verificare.

Data completarii                                    Semnatura titularului
       
23.01.2013                                                                                                     Dr. Valentin Barna
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Op.II11 Fenomene optice neliniare 
Denumirea 
disciplinei             

Fenomene optice neliniare
Codul 
disciplinei

Op.II11

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Ana IOANID, Conf. Dr. Ciceron BERBECARU
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, Fizica 

Solidului și Biofizică
planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii 
universitare de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
universitare de masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Stiinte matematice (analiza, geometrie, algebra), Ecuatiile fizicii 
matematice, Mecanica analitica, Fizica moleculara, Statistica, Fizica 
Atomica, Fizica corpului solid

Recomandate Mecanica Cuantica, Stiinta si tehnologia materialelor

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 6 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

9 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

8 12. Documentare pe INTERNET 5

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi … 0

7.Pregatire lucrări de control 6 14. Alte activităţi…. 0
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- descrierea și înțelegerea fenomenelor optice neliniare.

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

CONTINUT
( tabla de materii)

Curs: 
Medii Laser. Inversia de populatie, emisia stimulata, sistemul cu trei si patru
nivele, caracteristici de material.  Emisia la prag sau in regim declansat  (Q-
switch).  Bagheta  laser  -sticle  sau  monocristale  tip  YAG:Nd.  Metode  de
crestere:  Verneuille,  Czochralski,  Bridgman-Stokbarger,  topire  zonara,  flux,
etc. Segregatia in solidificarea normala unidirectionala si in zonarea orizontala.
Diagrame  de  faza,  concentratii  de  dopaj  a  mediilor  laser,  particularitati.
Procesarea baghetelor laser.
Materiale pentru optica nelineara.  Cresterea din solutii a cristalelor de tip
KDP, fosfati si arseniati deuterati. Nucleatia omogena si heterogena. Criteriul
Jackson.  Rata  de  crestere  pe  interfete  rugoase,  modelul  Wilson-Frankel.
Mecanisme  de  crestere  pe  interfete  plane:  teoria  BCF  pentru  difuzia  de
suprafata, modelul "2D nucleation". Parametri de control si cinetica de crestere
a cristalelor in prezenta impuritatilor, mecanismul Cabrera-Vermilyea, pragul
de distrugere in fascicole laser de mare energie.
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Efectul  electro-optic  si  generarea  de  armonici.  Transmisia  sistemului
polarizor,  cristal,  analizor  -cazul  general.  Structura  si  proprietatile
monocristalelor  cu  simetrie  42m.  Deducerea  formei  matricii  coeficientilor
electro-optici.  Efectul  electro-optic  longitudinal  si  transversal.  Obturatoare
electro-optice  tip  Q-witch,  modulatia  in  amplitudine  si  frecventa,  aplicatii
tuburile  TITUS.  Ecuatiile  Maxwell  pentru  medii  neliniare.  Tensorul  SHG,
lungimea de coerenta, unghiul de "phase matching". Sectiuni tipice in cristalul
KDP pentru generarea de armonice.

Laborator:
1. Studiul efectului electrooptic in materiale cu structura cristalina –seminar 1
2. Studiul efectului electrooptic in materiale cu structura cristalina –seminar 2
3. Studiul efectului electrooptic in materiale cu structura cristalina
(monocristalul KDP) – experiment.
4. Studiul efectului piroelectric –seminar.
5.Studiul efectului piroelectric –(monocristalul TGS, materiale ceramice PZT);
experiment.
6. Date de cinetica de crestere a monocristalelor din solutii apoase.

Bibliografia 1. AMNON YARIV, „Quantum Electronics”, Ed. John-Wiley and Sons, 
(1989).
2. ZERNIKE F., MIDWINTER J.E., ”Applied Nonlinear Optics”, John Wiley 
& Sons, (1973).
3. SIROTIN. I.I., ŞASKOLSKAIA M.P., “Fizica cristalelor”, trad. din lb. rusă,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, (1981).
4. NEMES G.,”Introducere in optica neliniara”, Ed. Academiei R.S.R.,(1972).
5. H.V. ALEXANDRU, C. BERBECARU, „Stiinţa materialelor–creşterea 
cristalelor”, Editura Universităţii din  Bucureşti, (2003).
6. Note de curs in format electronic, care vor fi date studentilor pe e-mail si 
publicate pe site.

Lista materialelor 
didactice  necesare

Aparatura si materiale din dotarea laboratorului, Calculatoare, 
VideoProiector

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30 %
- testarea periodica prin lucrări de control 10 %
- testarea continua pe parcursul semestrului 10 %
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise si examinare individuala,  care conţin 
subiecte (intrebari si probleme) din  tematica de curs si laborator, cu grad de dificultate diferit.

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)
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Expunerea corecta a cel putin jumatate 
dintre subiectele prevazute in testarile 
pentru stabilirea notei finale.

Expunerea corecta a tuturor subiectelelor prevazute 
in testarile pentru stabilirea notei finale.

Data completării Semnătura titularului
06. 02. 2013 Conf. Dr. Ana IOANID

Conf. Dr. Ciceron BERBECARU
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Op.II12 Fizica dielectricilor
Denumirea 
disciplinei             

Fizica dielectricilor Codul 
disciplinei

Op.II12

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Ana Ioanid
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, fizica 

solidului şi biofizică
planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii de
masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
universitare de 
masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Electricitate, Mecanica cuantica, Fizica stării solide, Termodinamica si 
Fizica statistica,

Recomandate Electronica fizica, Electrodinamica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 10 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în biblioteca 4 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

3 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 3 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

77



Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale materialelor 
dielectrice.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONTINUT
( tabla de materii)

Curs:
Polarizarea electrica a materialelor, campul electric in dielectric, raspunsul 
dielectric linear microscopic, macroscopic
Principalele mecanisme de polarizare electrica: electronica, ionica, 
orientationala, polarizarea sarcinii spatiale 
Dispersia polarizarii optice a materialelor. Proprietati optice ale materialelor: 
transparenta, absorbtia rezonanta, reflexia, reflexia totala, unde evanescente
Relatiile dintre constantele optice: indicele de refractie, permitivitatea 
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dielectrica, coeficientul de absorbtie, conductivitate
Functia dielectrica a metalelor. Frecventa plasmei de electroni, coeficientul de 
absorbtie, adancimea de patrundere, reflectivitatea
Proprietati dinamice ale dielectricului: pierderi dielectrice, dispersia 
conductivitatii, relatia conductivitate-permitivitate
Spectroscopia dielectrica: impedanta complexa, circuitul electric echivalent, 
diagrame Nyquist

Activitati de laborator:
Utilizarea relatiei Clausius-Mossotti si a ecuatiei Langevin-Debye pentru 
interpretarea datelor experimentale de polarizabilitate si permitivitate
Prelucrarea datelor experimentale de permitivitate prin metoda transformatei 
Kramers-Kronig si prin metoda analizei dispersiei si a relatiilor dintre 
constantele optice
Modelarea spectrului reflectantei utilizand modele specifice ale dispersiei 
dielectrice
Trasarea spectrului de impedanta. Analiza impedantei complexe, construirea 
circuitului electric echivalent modelator 
Dependenta proprietatilor optice (extinctie, absorbtie, reflexie) 
nanoparticulelor metalice, de forma si dimensiunea nanoparticulei.

Bibliografia 1. I.Bunget, M.Popescu, Physics of solid dielectrics (Elsevier, Amsterdam 
1984)
2. A.Jonsker, Dielectric relaxation  in solids, (Chelsea Dielectric Press, 

London, 1983).
3. A.Ioanid, Probleme de fizica dielectricilor, (Ed.Univ.Bucuresti, 2002)
http://physics.info/dielectrics/
Note de curs in format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://www.solid.fizica.unibuc.ro

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Esantioane din materiale specifice, materii prime (substanche chimic pure, 
solventi)  pentru prepararea unor probe de solutii sau depuneri de straturi 
subtiri, Sisteme PC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 30%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30%
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe exercitii cu grad de dificultate diferit. 
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Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la 
examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corecta a tuturor subiectelor 
teoretice la examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

07. 02. 2013 Conf. dr. Ana Ioanid 
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Op.II21 Proprietăți optoelectronice ale cristalelor lichide i filmelor ș
subțiri polimere. Aplicații tehnologice.  

Denumirea 
disciplinei               

Proprietati optoelectronice ale 
cristalelor lichide si filmelor 
subțiri polimere. Aplicatii 
tehnologice.  

Codul 
Disciplinei

Ob.II21

Anul de studiu II Semestrul 1 Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE 
– economica/manageriala, DU- umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- optionala, F – facultativa} Op Numar de 
credite 

5

Total ore din planul de 
invatamant

56 Total ore studiu individual 69 Total ore 
semestru

125

Titularul disciplinei Conf.  Univ.  Dr. Valentin Barna

daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cate o fisa pentru fiecare semestru
Facultatea FIZICA Numarul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Structura Materiei, Fizica 
Atmosferei si a Pamantului,
Astrofizica

planul de invatamant

Domeniul fundamental
de stiinta, arta, cultura

Stiinte exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe saptamana)

Domeniul pentru studii 
universitare de masterat

FIZICA

Total C** S L P

Programul de studii 
universitare de masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-prioect sau lucrari practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(conditionate)

Toate disciplinele obligatorii anterioare. 

Recomandate
Metode numerice. Fizica moleculara si caldura. Termodinamica si 
fizica statistica.

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului
(completati cu zero activitatile care nu sunt cerute)
 
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10 8. Pregatire prezentari orale. 6
2. Studiul dupa manual, suport de curs 7 9. Pregatire examinare finala 9
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. Consultatii 4
4. Documentare suplimentara in biblioteca 5 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifica de pregatire
SEMINAR si/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 5

6. Relizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri, programe etc. 

6 13. Alte activitati… 0

7.Pregatire lucrari de control 5
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competente generale ( competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)
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Competente specifice 
disciplinei

Cunoastere si intelegere ( cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor 
specifice disciplinei)
Intelegerea tehnicilor avansate de simulare a proprietatilor materialelor 
folosite pentru protectia mediului;
Modelarea structurii unor materiale cu proprietati speciale ;
Designul unor molecule avansate folosite in protectia mediului;
Explicare si interpretare (explicare a si interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum si a continuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
Cercetare interdisciplinara
Capacitatea de utilizare a tehnicii de calcul pentru simulare si modelare.
Proiectarea unor experimente complexe.

Instrumental – aplicative ( proiectarea, conducerea si evaluarea 
activitatilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, si 
instrumente de investigare si de aplicare)
Scrierea unor programe complexe;
Dobandirea abilitatilor de calcul;
Tehnologia bazelor de date si aplicatii de gestiune computerizată.
Insusirea metodelor de simulare a impactului pe care unele materiale le au 
asupra mediului
Atitudinale 
Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul 
stiintific
Capacitatea de lucru în echipă
Valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile 
stiintifice
Participarea la propria dezvoltare profesionala
Abilitati de comunicare specifice
Abilitati de administrare 
Preocuparea pentru obţinerea calităţii; voinţa de a reuşi
Manifestarea unei atitudini sanatoase privind protectia mediului si 
dezvoltarea durabila ;
Educarea studenţilor în spiritul responsabilităţii depline şi generalizate cu 
privire la protecţia mediului

         CONTINUT
( tabla de materii)

1. Materiale lichid-cristaline. Clasificare. Structura. Metode de investigare. 
Aplicații.   
2. Particularități fizico-chimice și de structură ale materialelor lichid-cristaline. 
Polimeri naturali și sintetici. Proprietăți fizice.
3. Metode de obținere a filmelor subțiri polimere. 
4. Fotopolimerizare UV la scara micro și nano, fotoreziști și metode de 
developare. . 
5. Metode de obținere a filmelor subtiri polimere la scara industriala si in 
laborator. 
6. Tehnica de polimerizare în plasmă de joasă temperatura și tehnica GLAD 
(Glancing Angle Deposition).
7. Nanoparticule, coloizi, materiale speciale și posibile aplicații.
8. Fenomene de interfață (tensiunea superficială, adsorbția, procese de wetting).
9. Fenomene de transport electronic/ ionic în sisteme soft matter. 
10. Tehnici experimentale în studiul sistemelor de cristale lichide și materiale 
polimere. 
11. Interactia materialelor ordonate la scara nano lichid cristaline. Proprietati 
fizice.
12. Metode de analiză pentru aliniamentul molecular la scala micro/nanoscopică.
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13. Tehnici de Micro/Nanolitografiere în filme subțiri polimere.
14. Afișaje cu cristale lichide. Tehnologii recente și aplicații ale cristalelor 
Lichide.
15. Dispozitive optice cu cristale lichide. Lasere tunabile. Lasere de tip random. 
Filtre optice. Detectori.

Laborator 

1. Studiul fizico-structural al materialelor lichid critaline. 
2. Nanoparticule si impuritati in studiul orientational al cristalelor lichide.
3. Depunere de filme subtiri polimere prin tehnica polimerizare in plasma de joasa
temperatura si tehnica GLAD (Glancing Angle Deposition).
4. Simulari conputationale de tranzitii de faza solid - cristal lichid.
5. Efecte de raspuns rapid electro-optic in celule de cristale lichide nematice. 
Conditii speciale de ancorare la suprafete.
6. Studiul suprafetelor filmelor subtiri polimere prin metode AFM, SEM, TEM, 
SNOM.
7. Afisaje cu cristale lichide - Studiu Elecro-Optic al dispozitivelor.
8. Analiza electro-optica in sisteme fluorescente de cristale lichide dopate cu 
molecule de coloranti. Emisie spontana si amplificarea luminii. 
9. Determinarea parametrilor fizici importanti in constructia unui dispozitiv laser 
tunabil cu cristale lichide.

         Bibliografia
1. L.  Georgescu,  V.  Popa-Nita,  E.  Barna  si  C.  Berlic,  Fizica  cristalelor

lichide (Ed. Univ. Buc. 2002)
2. P. G. De Gennes and J. Prost, The Physics of Liquid Crystals (Oxford

Univ. Press, 1993)
3. C. Motoc, G. Iacobescu, Cristale lichide - proprietati  fizice si  aplicatii,

Ed. Univ. Craiova, 2004.
4. S. Chandrasekhar, Liquid Crystals, Cambridge University Press, 1994.
5. L.M.Constantinescu,  E.Barna,  S.Fianu,  V.Barna,  "Breviar  de  fizica

polimerilor", Editura Universităţii din Piteşti, 2005.
6. L.M.Constantinescu,  C.Berlic,  V.Barna,  "Fizico-chimia  polimerilor.

Aplicaţii",  Editura  Universităţii  din  Bucureşti,  2006.L.  Georgescu,  L.
Constantinescu,  E.  Barna,  C.  Miron,  C.  Berlic,  "Introducere  in  fizica
polimerilor.", Ed. Credis, Bucureşti, 2004;

7. Topics in polymer physics, R.S. Stein, J. Powers, Imperial College Press,
2006

8. Handbook of microscopy for nanotechnology / edited by Nan Yao. Zhong
Lin Wang, Springer, 2005.

9. "Liquid Crystal Microlasers” - Chapter:Strangi G., Barna V., De Luca A.,
Ferjani S., Versace C., Ed. Transworld Research Network, ISBN 978-81-
7895-469-1, 04/ 2010, India.

10. "Photonic Crystals: Molding the Flow of Light" John D. Joannopoulos,
Robert D. Meade, & Joshua N. Winn, Princeton University Press (2008).

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- raspunsurile la examen ( evaluarea finala) 40%
- raspunsurile finale la lucrările practice de laborator 25%
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- testarea periodică prin lucrari de control 10%
- raspunsul final la lucrarea scrisa la seminar
- activitatile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 25%
- alte activitati ( precizati)…………………………
Descrieti modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva si /sau 
test grila si /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori in grup, proiect etc.}

                                                   Lucrarea scrisa 
Cerinte minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinte pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Prezenta activa la 75% din lucrarile de laborator.
Obtinerea notei minime 5 la fiecare dintre probele
de verificare.
Expunerea corecta a unui subiect teoretic la 
examenul final.

Prezenta activa la toate lucrarile de laborator si 
la examenul final.
Obtinerea notei 10 prin insumarea punctelor 
obţinute la probele de verificare.

Data completarii Semnatura titularilor
       
23.01.2013             Dr. Valentin Barna 
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Op.II22 Fenomene de interfață în structuri polimere. Nanotehnologii i ș
Aplicații

Denumirea 
disciplinei               

Fenomene de interfață în 
structuri polimere. 
Nanotehnologii și Aplicații 

Codul 
Disciplinei

Op.II22

Anul de studiu II Semestrul 1 Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- optionala, F – facultativa} Op Numar de 
credite 

5

Total ore din planul de 
invatamant

56 Total ore studiu individual 69 Total ore 
semestru

125

Titularul disciplinei Conf.  univ  Dr. Barna Valentin

 daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cate o fisa pentru fiecare 
semestru

Facultatea FIZICA Numarul total de ore (pe semestru) din

Departamentul Structura Materiei, 
Fizica Atmosferei si a 
Pamantului, 
Astrofizica

planul de invatamant

Domeniul fundamental
de stiinta, arta, cultura

Stiinte exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de
14_saptamanix2_ h_curs pe saptamana)

Domeniul pentru studii 
universitare de 
MASTERAT FIZICA

Total C** S L P

Programul de studii 
universitare de 
masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-prioect sau lucrari practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(conditionate)

Toate disciplinele obligatorii anterioare. 

Recomandate
Metode numerice. Fizica moleculara si caldura. Termodinamica si 
fizica statistica.

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului
(completati cu zero activitatile care nu sunt cerute)

 
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10 8. Pregatire prezentari orale. 6
2. Studiul dupa manual, suport de curs 8 9. Pregatire examinare finala 8
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultatii 4
4. Documentare suplimentara in biblioteca 4 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifica de pregatire
SEMINAR si/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 8

6. Relizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri, programe etc. 

6 13. Alte activitati… 0

7.Pregatire lucrari de control 5
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TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 69
Competente generale ( competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)

Competente specifice 
disciplinei

Cunoastere si intelegere (cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor 
specifice disciplinei)
Intelegerea tehnicilor avansate de simulare a proprietatilor 
materialelor folosite pentru protectia mediului;
Modelarea structurii unor materiale cu proprietati speciale ;
Designul unor molecule avansate folosite in protectia mediului;
Esplicare si interpretare (explicare a si interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum si a continuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
Cercetare interdisciplinara
Capacitatea de utilizare a tehnicii de calcul pentru simulare si 
modelare.
Proiectarea unor experimente complexe.
Instrumental – aplicative ( proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, si instrumente de 
investigare si de aplicare)
Scrierea unor programe complexe
Dobandirea abilitatilor de calcul
Tehnologia bazelor de date si aplicatii de gestiune computerizată
Insusirea metodelor de simulare a impactului pe care unele materiale 
le au asupra mediului
Atitudinale 
Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul 
stiintific
Capacitatea de lucru în echipă
Valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile 
stiintifice
Participarea la propria dezvoltare profesionala
Abilitati de comunicare specifice
Abilitati de administrare 
Preocuparea pentru obţinerea calităţii; voinţa de a reuşi
Manifestarea unei atitudini sanatoase privind protectia mediului si 
dezvoltarea durabila 
Educarea studenţilor în spiritul responsabilităţii depline şi 
generalizate cu privire la protecţia mediului

         CONTINUT
( tabla de materii)

1. Particularitati fizico-chimice si de structura ale polimerilor. Polimeri naturali
si sintetici. Trăsături distinctive ale catenelor macromoleculare.
2. Metode de obtinere a polimerilor. 
3. Fotopolimerizare UV la scara micro si nano. 
4. Nanotehnologii. Elemente introductive. Sisteme la scala nano.
5. Tehnici de Self-Assembly si Langmuir-Blodgett. 
6. Metode de obtinere a filmelor subtiri polimere la scara micro si nano. 
7. Fenomene de interfata (tensiunea superficiala, adsorbtia, procese de wetting).
8. Surfactanti si orientare/ordonare moleculara la scala nano. 
9. Modelare la scala micro si macromoleculara.
10. Studiul energiei superficiale; energia de ancorare.
11. Micro/ Nanostructuri – Obtinere si Aplicatii.
12.  Structuri  Periodice  si  Cvasiperiodice.  Cristale  Fotonice.   Fenomene  de

86



transport al luminii.
13. Tehnici experimentale de investigare a micro/nano sistemelor. AFM, SEM,
TEM, SNOM.
14. Metode de aliniament molecular la scala micro/nano.
15. Metode de Micro/Nanolitografiere. 
16. Diverse aplicatii nanotehnologice recente.

Laborator 

1. Studiul fizico-structural al polimerilor. Materiale membranare.
2. Modelarea pe calculator a dinamicii lanturilor polimere.
3. Fenomene de nucleatie si crestere. Verificarea teoriei Avrami.
4. Depunere si caracterizare de filme polimere prin metode de polimerizare in
plasma. 
5. Tehnici experimentale de investigare a micro/nano sistemelor polimere. AFM,
SEM, TEM, SNOM.
6. Procese de fast-switching electro-optic in celule cu polimeri depusi in plasma.
7. Tehnici de nanolitografiere cu ajutorul luminii UV. Etching si nano-patterning
mecanic. 
8.  Analiza  si  caracterizarea  unui  afisaj  cu  cristale  lichide.  Parti  componente,
moduri de functionare si parametrii fizici importanti.

         Bibliografia
1. Handbook of  Organic  Conductive  Molecules  and Polymers,  Vol.  1-4

(Ed: H. S. Nalwa), Wiley, New York, 1996.
2. L. Constantinescu, C. Berlic, "Structura polimerilor. Metode de studiu",

Ed. Univ. din Bucureşti, 2003;
3. L.  Georgescu,  L.  Constantinescu,  E.  Barna,  C.  Miron,  C.  Berlic,

"Introducere in fizica polimerilor.", Ed. Credis, Bucureşti, 2004;
4. T.A. Skotheim, R.L. Elsenbaumer, J.R. Reynolds (Eds.), Handbook of

Conducting Polymers, Marcel Dekker, New York, 1998.
5. Chandrasekhar,  Prasanna,  Conducting  Polymers,  Fundamentals  and

Applications, A Practical Approach, 1999
6. Macromolecules, J, Willey, 2000-2007
7. Topics in polymer physics, R.S. Stein, J. Powers, Imperial College Press,

2006
8. Polymer physics, U.W. Gedde, Chapman&Hall Ed., 1995.
9. Nanofluidics. Nanoscience and Nanotechnology, J. Edel, A. J. deMello,

RSC Publishing, 2008
10. Springer Handbook of Nanotechnology, Springer Ed., 2007
11. Handbook  of  microscopy  for  nanotechnology  /  edited  by  Nan  Yao.

Zhong Lin Wang, Springer, 2005.
12. NANOFABRICATION,  Fundamentals  and  Applications,  Ampere  A

Tseng, World Scientific Publishing, 2008.
13. Nanostructured  Soft  Matter.  Experiment,  Theory,  Simulation  and

Perspectives. A.V. Zvelindovsky, Springer, 2007.
14. Nanotechnology  for  microelectronics  and  optoelectronics,  J.M.

Martínez-Duart, Elsevier, 2006.
15. Nanophysics  and  Nanotechnology,  Edward  L  Wolf,  WILEY-VCH

Verlag, 2004.
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La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- raspunsurile la examen (evaluarea finala) 50%

- raspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%

- testarea periodică prin lucrari de control 10%

- raspunsul final la lucrarea scrisa la seminar

- activitatile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 20%

- alte activitati ( precizati)…………………………

Descrieti modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva si 
/sau test grila si /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori in grup, proiect 
etc.}

                                                   Lucrarea scrisa 
Cerinte minime pentru nota 5

( sau cum se acorda nota 5)
Cerinte pentru nota 10

(sau cum se acorda nota 10)
 Prezenta activa la minim 75% din 

lucrarile de laborator
 Expunerea corecta a unui subiect teoretic 

la examenul final. 
 Obtinerea notei minime 5 la fiecare dintre

probele de verificare.

 Prezenta activa la toate lucrarile de 
laborator si examenul final.

 Obtinerea notei 10 prin insumarea 
punctelor obţinute la probele de 
verificare. 

Data completarii Semnatura titularilor
       23.01.2013  Dr. Valentin Barna
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Op.II31 Metode computaționale în teoria structurii electronice a 
materialelor
Denumirea 
disciplinei             

Metode computaționale în teoria 
structurii electronice a 
materialelor

Codul 
disciplinei

Op.II31

Anul de studiu II Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DF

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Lucian ION, Lect. Dr. George Alexandru NEMNES
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, fizica 

solidului şi biofizică
planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, 
cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de 
studii de masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantica, Fizica stării solide I, Termodinamica si Fizica 
statistica, Electrodinamica

Recomandate Electronica fizica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …
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7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)
Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- descrierea și înțelegerea principalelor metode aproximative de calcul în sisteme
multi-particulă, urmarind clasificarea in metode de tip perturbativ sau 
variational.
- descrierea și înțelegerea metodei teoriei functionalei de densitate (DFT) .
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice diverse,
apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele obtinute numeric, cu 
precadere in determinarea structurii de benzi si analiza proprietatilor optice, 
avand la dispozitie coduri DFT, precum  și de a formula concluzii teoretice 
riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;
- dezvoltarea unui cod de calcul ce utilizeaza aproximatia HF si utilizarea 
codurilor de calcul de tip DFT (SIESTA), precum şi dobândirea unei profunde 
înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare cu ajutorul metodelor numerice predefinite (SIESTA), 
cat si a codurilor de calcul elaborate individual, a  fenomenelor  fizice discutate.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare şi
de aplicare)
Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.
4.Atitudinale

□cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

□conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia de
fizician;

□cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

□valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Curs:
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CONȚINUT
( tabla de materii)

- Clasificarea metodelor aproximative de calcul în sisteme many-body. 
- Problema corelațiilor electronice
- Teoria functionalei de densitate (DFT). Teoremele Hohenberg-Kohn.
- Metoda Kohn-Sham. Ecuațiile Kohn-Sham. Semnificația valorilor proprii.
- Funcționale pentru termenii de corelație și schimb. Aproximația densității 
locale (LDA) și a densității locale de spin (LSDA). Aproximația GGA. 
- Funcționale dependente de orbitali: corecții de self-interacție (SIC) și 
aproximația LDA+U. Funcționale hibride.
- Tehnici de implementare numerică ab initio. Pseudopotențiale.
- Pseudopotențiale semilocale. Pseudopotențiale ultrasoft.
- Extensii: teoria funcționale de densitate dependentă de timp.
- Aproximația GW. Aplicații.

Seminar :
- Elaborarea unui cod de calcul pentru implementarea metodei Hartree-Fock.
- Metoda SIESTA: prezentare. Avantaje și dezavantaje.
- Utilizarea metodei SIESTA pentru calculul structurii de benzi în 
semiconductori masivi și nanostructuri semiconductoare.
- Utilizarea metodei SIESTA pentru calculul structurii electronice a defectelor 
în semiconductori.
- Tehnici ab initio pentru investigarea proprietăților magnetice ale materialelor

Bibliografia 4. H.  Bruus,  K.  Flensberg,  Many-Body  Quantum  Theory  in  Condensed
Matter Physics: An Introduction (Oxford University Press, Oxford 2004).

5. R.M.  Martin,  Electronic  structure:  basic  theory  and  practical  methods
(Cambridge University Press, Cambridge, 2004).

6. W.  Nolting,  Fundamentals  of  Many-body  Physics (Springer  Verlag,
Berlin, 2009).

7. Manual SIESTA 3.0, disponibil la http://icmab.cat/leem/siesta/
Note de curs in format electronic

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Sisteme PC, conectate la clusterul HPC-FSC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la Expunerea corecta a tuturor subiectelor teoretice 
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examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la 
examenul final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

la examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

04. 02. 2013 Conf. dr. Lucian ION
Lect. dr. George Alexandru Nemnes 
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Op.II32 Metode numerice avansate în fizica sistemelor de mai multe 
particule
Denumirea 
disciplinei             

Metode numerice avansate în 
fizica sistemelor de mai multe 
particule

Codul 
disciplinei

Op.II32

Anul de studiu II Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, 
DE – economica/manageriala, DU- umanista)

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof.dr. Virgil BĂRAN, Lect.dr. Roxana ZUS

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Fizică Teoretică, 
Matematici, Optică, 
Plasmă, Laseri

planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii 
de masterat

Fizică Total C S L P

Programul de studii de 
masterat

Materiale avansate și  
nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Prelucrarea datelor fizice și metode numerice, 
Mecanica cuantică, Termodinamica și Fizică 
statistică, Fizica stării solide

Recomandate Ecuațiile fizicii matematice, Limbaje de 
programare

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 5
2. Studiul după manual, suport de curs 5 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

5 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 8

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

10 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

93



Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs și seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea particularităților proprietăților fizice ale sistemelor
de mai multe particule identice.
- Înțelegerea efectelor legate de natura fermionică și  respectiv bozonică a 
particulelor constituente.
- Înțelegerea unor proprietăți fizice ale sistemelor studiate din rezultatele 
simulărilor numerice.
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;
- dezvoltarea abilităţii de a analiza și  interpreta datele experimentale relevante și
de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice adecvate pentru modelarea
fenomenelor fizice;
- dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:
- capacităţii de modelare numerică  a  fenomenelor  fizice;
- abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
- capacităţii de a propune și a rezolva probleme specifice disciplinei.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
numerică a diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;
 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;
 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT
( tabla de materii)

Curs:
Dinamică moleculară
Concepte fundamentale pentru simulările de dinamică moleculară. Potențiale 
interatomice.
Tehnici numerice de integrare (algoritmi Verlet, leap-frog, Beeman, metoda 
Gear predictiv corectoare). 
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CONȚINUT

( tabla de materii)

Calculul mărimilor fizice de interes (energie, presiune, funcție de corelație a 
perechilor, funcție de corelație temporală, coeficient de difuzie).
Abordarea Car-Parrinello a dinamicii moleculare.

Dinamică moleculară pentru sisteme cuantice și pentru funcția Wigner
Funcții de distribuție Wigner. Potențial efectiv. 
Dinamică moleculară semiclasică. 

Aplicații ale metodei Monte-Carlo în fizica statistică clasică 
Algoritmul Metropolis.
Algorimul rezervorului de căldură.
Algoritmul Glauber. 

Descrierea semiclasică a dinamicii sistemelor de mai multe particule
Aproximația de câmp mediu. Ecuație Vlasov. Metoda particulelor test. 
Aplicații la clusteri metalici. Descrierea stării fundamentale cu ajutorul pseudo-
potențialelor atomice.  
Studiul dinamicii colective a electronilor în clusteri metalici și fulerene.

 Seminar și laborator numeric:
Dinamică moleculară
Aplicarea tehnicilor numerice de integrare. Comparații între diferiții algoritmi 
privitori la pozițiile și vitezele particulelor, precum și a mărimilor fizice de 
interes.

Dinamică moleculară pentru sisteme cuantice și pentru funcția Wigner
Aplicații la sisteme gazoase dense.

Aplicații ale metodei Monte-Carlo în fizica statistică clasică
Aplicarea diferiților algoritmi la sisteme fizice concrete (rețele, sisteme discrete 
sau continue, sisteme de interacții cu rază scurtă și lungă).

Descrierea semiclasică a dinamicii sistemelor de mai multe particule
Emisia electronilor. Momentul de dipol al clusterilor metalici în prezența unui
câmp electromagnetic extern.

Bibliografia 1. H. Fehske, R. Schneider, A. Weiβe (Eds.), Computational Many-Particle 
Physics, Lect. Notes Phys. 739 (Springer, Berlin Heidelberg 2008)
2. K. Binder, G. Ciccotti (eds.), Monte Carlo and Molecular Dynamics of 
Condensed Matter Systems (Editrice Compositori, Bologna, Italy, 1996)
3. P.G. Reinhard, E. Suraud, Introduction to Cluster Dynamics (Wiley-VCH 
2004)
4. D. Rapaport, The Art of Molecular Dynamics Simulation (Cambridge 
University Press 2004)
5. W.G. Hoover, Molecular Dynamics (Springer 1986)
6. K. Binder, D.W. Heermann, Monte Carlo Simulations in Statistical Physics 
– An Introduction (Springer 2002)
 

Lista materialelor 

didactice  necesare - sisteme PC conectate intranet la clusterul CC
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La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 45%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 35%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă (subiecte teoretice şi probleme cu grad de dificultate 
diferit) și prezentarea unui proiect individual complex cu rezolvarea numerică a unei probleme de
fizică.  

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Prezentarea unui proiect cu grad redus de 
dificultate.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Prezentarea unui proiect cu grad crescut de 
dificultate.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013      Prof.dr. Virgil BĂRAN, Lect.dr. Roxana ZUS
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Op.II41 Dispozitive electronice i optoelectronice specialeș
Denumirea 
disciplinei             

Dispozitive electronice și 
optoelectronice speciale

Codul 
disciplinei

Op.II41

Anul de studiu II Semestrul II Tipul de evaluare (E/V/C) E

Categoria formativa a disciplinei

 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Prof. Dr. Ștefan Antohe

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea de Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din

Departamentul Electricitate, Fizica 
solidului şi Biofizică

planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
de masterat

Materiale avansate si 
nanostructuri

56 28 14 14

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline anterioare
Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantică, Fizica solidului I, 
Termodinamica și Fizică statistică, 
Electrodinamică, Electricitate

Recomandate Electronica fizică, Ecuațiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8 8. Pregătire prezentări orale. 5

2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 10. Consultaţii 5

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă

6 11. Documentare pe teren
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5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

5 12. Documentare pe INTERNET 4

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

5 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 5 14. Alte activităţi….

TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69

Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- descrierea și înțelegerea particularităților efectului fotovoltaic în diverse tipuri 
de structuri.

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

- dezvoltarea abilităţilor computaţionale 

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.
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4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT

( tabla de materii)

Curs:

Procese fizice la interfața Metal/Semiconductor: tipuri de contact (ohmic, 
de blocare); elemente de teoria stratului de baraj; mecanisme de transport al 
purtătorilor de sarcină prin contactul Metal/Semicopnductor; teoria emisiei 
termice peste barieră (Bethe) cu corecția Schottky; modelul difuziei 
(Schottky); teoria mixtă a emisiei termice și difuziei (Krowel-Sze).

Proprietatile electrice ale Diodelor Organic-Anorganic (OA) : transportul 
purtătorilor de sarcină în diodele OA; caracteristicile I-V ambipolare ale 
doidelor OA; caracteristicile de admitanță într-o plajă largă de frecvențe ale 
diodelor OA; modelul de analiza spectroscopică a stărilor de suprafață în 
echilibru cu semiconductorul anorganic pe baza caracteristicilor I-V și de 
admitanță ale diodelor OA(SOISAS)

Structuri fotovoltaice: efectul fotovoltaic; celule fotovoltaice pe bază de 
siliciu; celule fotovoltaice pe bază de filme subțiri; celule fotovoltaice 
organice (semiconductori organici cu molecule mici și polimeri); structuri 
fotvoltaice cu heterojoncțiune de volum; structure fotovoltaice hibride;
 

Laborator:

Efecte neohmice în structurile M1/Semiconductor organic/M2 
Determinarea parametrilor de transport ai purtătorilor de sarcină într-un strat
subțire de semiconductor organic 
Determinarea  profilului  de  dopaj  din  caracteristicile  C-V  ale  diodelor
p-Si/PTCDI si p-Si/CuPc 
Studiul caracteristicilor I-V la polarizare directă și inversă ale diodelor Ag/p-
Si/PTCDI/In și Ag/p-Si/CuPc/Cu 
Determinarea parametrilor stratului de baraj de la interfața Si/PTCDI sau Si/
CuPc  pe  baza  caracteristicilor  I-V  într-o  plajă  largă  de  temperaturi
Determinarea  densității  de  stări  de  suprafață  în  echilibru  cu  Si  pe  baza
caracteristicilor de admitanta 

Bibliografia
4. S.  Antohe,  Materiale  și  Dispozitive  Electronice  Organice (Editura.

Universității din București, București, 1996)
5.  S.M.  Sze,  Physics  of  Semiconductor  Devices (Wiley,  New  York,

1969).
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6. S. Antohe,  Electronic and Optoelectronic Devices Based on Organic
Thin  Films, in  Handbook  of  Organic  Electronics  and  Photonics:
Electronic Materials and Devices,  H. Singh-Nalwa (Ed.)  (American
Scientific Publishers, Los Angeles, California, USA, 2006), vol 1. 

Lista materialelor 

didactice  necesare

- Aranjamentele experimentale din Laboratorul de caracterizări electrice
și optice al Centrului C&D pentru Materiale și Dispozitive Electronice
și Optoelectronice

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finală) 60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%

- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}

Evaluarea finală constă într-o lucrare scrisă, care conţine mai multe subiecte teoretice şi mai 
multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5

( sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 10)

Rezolvarea corectă a subiectelor indicate 
pentru acordarea notei 5, la examenul 
final.

Rezultate medii la verificarea periodică.

Rezultate medii la verificarea continuă.

Rezolvarea corectă a tuturor subiectelor la 
examenul final.

Rezolvarea temelor/prezentarea referatelor 
indicate pe parcursul semestrului.

Rezultate bune la verificarea periodică.

Rezultate bune la verificarea continuă.

Data completării Semnătura titularului

07/02/ 2013 Prof. dr. Ștefan ANTOHE 
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Op.II42 Fizica Dispozitivelor cu Semiconductori
Denumirea 
disciplinei             

Fizica Dispozitivelor cu
Semiconductori

Codul 
disciplinei

Op.II42

Anul de studiu Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 
5

Total ore din planul de 
învăţământ 56

Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru
125

Titularul disciplinei Conf. Dr. Petrica Cristea
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, Fizica solidului 

şi Biofizică
planul de învăţământ

Domeniul 
fundamental
de ştiinţa, arta, 
cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru 
studii de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de 
studii de masterat

Fizica materialelor avansate 
și nanostructuri 56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate) Electricitate si Magnetism, Mecanica Cuantica, Fizica Stării Solide I,

Termodinamica si Fizica statistica,

Recomandate
Dispozitive Electronice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 10 9. Pregătire examinare finala 10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

4 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

7 12.Documentare pe INTERNET 10

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

7 13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 69
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CONTINUT
( tabla de materii)

Curs:
1. Tipuri de materiale semiconductoare. 2. Principalele tehnologii utilizate. 3. 
Jonctiuni p-n. 4. Tranzistoare bipolare. 5. Structuri MOSFET. 6. Structuri 
MESFET si MODFET. 7. Diode tunel. 8.Diode rezonante. 9. Dispozitive 
fotonice. 
Seminar si Laborator :

1. Studiul numeric al influentei dopajului asupra proprietatilor electrice
(1 sedinta)

2. Studiul numeric al jonctiunilor p-n si al dipozitivelor multi-jonctiune.
Influenta reducerii dimensiunilor (2 sedinte)

3. Studiul numeric al tranzistoarelor bipolare. (4 sedinte)
4. Simularea si proiectarea structurilor MOSFET(3 sedinte)
5. Simularea si proiectarea structurilor MODFET (2 sedinte)
6. Simularea si proiectarea structurilor rezonante (2 sedinte)

Bibliografia 1. S. M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, Wiley
Interscience 2007

2. S.  M.  Sze,  Semiconductor  Devices,  Physics  and  Technology,  John
Wiley&Sons 2002

3. M.  Dragoman,  D.  Dragoman  –  Nanoelectronics:  Principles  and
Devices, Artech House, 2nd edition, Boston, U.S.A., 2009

4. I. Licea, Fizica starii solide, Editura Univ. Bucuresti, 1990
5. I. Munteanu, Fizica solidului, Editura Univ. Bucuresti, 1993
6. P.  Cristea,  Dispozitive  Electronice  Speciale,  Vol.  1,  Editura  Univ.

Bucuresti, 1999
Lista materialelor 
didactice
 necesare

- Calculatoare electronice (OS Windows 2000 , XP, Linux)  (4 statii).  Acces la
reteaua Internet. Software: Mathcad, Origin,  Maple, FlexPDE, Scilab, Octave, 
Turbo PASCAL, C++, Visual Basic.
- Programe de simulare si modelare dedicate cursului: WinGreen, RTD, 
HEMT, SelfHEMT.
- Software pentru pregatirea referatelor si a prezentarilor: Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint.
- Retroproiector sau proiector electronic.

La stabilirea notei finale se iau în considerare
Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile temele practice de laborator 20%
- testarea periodica prin lucrări de control
- testarea continua pe parcursul semestrului 10%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 10%
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 
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Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Prezenta la intreaga activitate de laborator.
Rezolvarea corecta a temelor practice de 
laborator.
Rezolvarea unei probleme la proba scrisa.
Rezultate medii la verificarea continua.

Prezenta la intreaga activitate de laborator. Rezolvarea 
corecta a temelor practice de laborator.
Cunoasterea temeinica a notiunilor teoretice. Rezolvarea 
corecta a tuturor problemelor la examenul final.
Rezultate bune la verificarea continua

Data completării Semnătura titularului
09. 02. 2013 Conf. dr. Petrica Cristea 
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DF.II1 Tranziții de fază în starea condensată
Denumirea 
disciplinei             

Tranziții de fază în starea
condensată

Codul 
disciplinei

DF.II1

Anul de studiu I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – economica/manageriala, DU- 
umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 3

Total ore din planul de 
învăţământ

42 Total ore studiu 
individual

33 Total ore semestru 75

Titularul disciplinei Con. Dr. Lucian ION, Conf. Dr. Ciceron BERBECARU
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, Fizica 

Solidului și Biofizică
planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii 
universitare de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii 
universitare de masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

42 28 14

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Fizica corpului solid, Stiinte matematice (analiza, geometrie, 
algebra), Termodinamica si Fizica statistica, Fizica Atomica, 
Prelucrari date fizice, metode numerice

Recomandate Ecuatiile fizicii matematice, Mecanica analitica, Mecanica 
Cuantica, Stiinta si tehnologia materialelor

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale. 0
2. Studiul după manual, suport de curs 5 9. Pregătire examinare finala 5
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

3 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

3 12. Documentare pe INTERNET 3

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

13. Alte activităţi … 0

7.Pregatire lucrări de control 14. Alte activităţi…. 0
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 33
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Competențe generale ( competenţele generale sunt menţionate în fişa programului de studiu)

Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)

Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:

- Descrierea și înțelegerea fenomenelor fizice asociate tranzițiilor de fază.

- Înțelegerea noțiunii de parametru de ordine.

De asemenea se urmăreşte:

- dezvoltarea capacităţii de a asimila, analiza și compara fenomene fizice 
diverse, apelând la principii fundamentale;

- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele experimentale relevante și 
de a formula concluzii teoretice riguroase;

- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele matematice si numerice adecvate 
pentru modelarea fenomenelor fizice;

şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Se urmărește formarea la studenţi a:

-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;

 - capacităţii de modelare matematică  a  fenomenelor  fizice.

3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare 
şi de aplicare)

Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru modelarea 
diferitelor procese fizice.

4.Atitudinale

 cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

 conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia
de fizician;

 cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

 valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Curs:
Teoria Landau a tranzițiilor de fază Noțiunea de rupere de simetrie. Parametru
de ordine. Teoria termodinamică a lui Landau. Teoria lui Ornstein și Zernike –
aproximația  gaussiană.  Criteriul  Landau-Ginzburg.  Fenomene  critice  -
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CONTINUT
( tabla de materii)

introducere
Materiale dielectrice- tranziții de fază. Permitivitatea și pierderile dielectrice.
Mecanisme de polarizare. Polarizarea dipolară de orientare.  Teoria Debye a
permitivității  statice. Pierderi prin conducție.  Semicercul Debye și  diagrama
vectorială.  Dependența  de  frecvență  și  temperatură  a  constantei  dielectrice
complexe.  Dispersia dielectrică, timp de relaxare, arcul Cole-Cole. Materiale
nepolare și polare de utilitate tehnologică. 
Tranziții  de  fază  în  materiale  feroelectrice.  Definiție,  clasificare,  structură,
proprietăți.  Tranziții  de  faza.  Polarizarea  spontană  și  funcția  dielectrică  în
tranzițiile  de fază de ordinul  unu.  Domenii  feroelectrice.  Emisia electronică
prin  repolarizare.  Monocristale  piroelectrice  cu  câmp  intern.  Polarizarea
spontană și funcția dielectrică în tranzițiile de fază de ordinul doi.
Cristale  feroelectrice. Structura  de  domenii.  Influența  factorilor  externi
(temperatură,  presiune,  câmp  electric)   asupra  parametrilor  caracteristici,
polarizare, constantă dielectrică, etc.   Metode de investigare a proprietăților
feroelectrice.  Ceramici  feroelectrice  pentru  electronică.  Ceramici  tip  PZT,
diagrame de faza, preparare, proprietăți, aplicații. Ceramici feroelectrice pentru
microunde.  Materiale  piroelectrice  pentru  detecția  în  infraroșu.  Materiale
ceramice fără Pb- Relaxori. Multiferoici.

Laborator:
1. Dependenta polarizarii spontane de temperatura pentru tranzitii de faza de 
speta I si II.
2. Dependenta constantei dielectrice de temperatura pentru tranzitii de faza de 
speta I si II.
3. Dependenta constantei dielectrice de frecventa. Spectroscopie dielectrica.
4. Obtinerea unui material cu proprietati feroelectrice. Cresterea 
monocristalului TGS.

Bibliografia 1. JONA F., SHIRANE G.,“Ferroelectric Crystals”,Pergamon Press,(1962).
2. M. E. Lines, A. M. Glass, “Principles and Applications of Ferroelectrics and 
Related Materials”, Oxford University Press, 1977
3. B. A. Strukov, A. P. Levaniuk, “Ferroelectric phenomena in crystals: 
physical foundations, Springer, 1998
4. Note de curs in format electronic, care vor fi date studentilor pe e-mail.

Lista materialelor 
didactice  necesare

Aparatura și materiale din dotarea laboratorului, Calculatoare, 
VideoProiector

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30 %
- testarea periodica prin lucrări de control 10 %
- testarea continua pe parcursul semestrului 10 %
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
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Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine subiecte (intrebari si 
probleme) din  tematica de curs si laborator, cu grad de dificultate diferit.

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a cel putin jumatate dintre 
subiectele prevazute in testarile pentru stabilirea
notei finale.

Expunerea corecta a tuturor subiectelelor 
prevazute in testarile pentru stabilirea notei 
finale.

Data completării Semnătura titularului
06. 02. 2013 Conf. dr. Lucian ION

Conf. Dr. Ciceron BERBECARU
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DF.II2   Metode avansate de calcul paralel
Denumirea 
disciplinei             

Metode avansate de calcul 
paralel

Codul 
disciplinei

DF.II2

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) E
Categoria formativa a disciplinei ( DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – 
economica/manageriala, DU- umanista)

DF

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

Op Număr de credite 5

Total ore din planul de 
învăţământ

56 Total ore studiu 
individual

69 Total ore semestru 125

Titularul disciplinei Lect. Dr. George Alexandru NEMNES
*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizica Numărul total de ore ( pe semestru) 
din planul de învăţământ

Departamentul Electricitate, fizica 
solidului şi biofizică

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe 
exacte

(Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul de studii de 
masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Fizica materialelor 
avansate și nanostructuri

56 28 28

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Mecanica cuantica, Fizica stării solide I, Termodinamica si Fizica 
statistica,

Recomandate Electronica fizica, Ecuatiile Fizicii matematice

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
( completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale.
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finala 5
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara în 
biblioteca

3 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

12. Documentare pe INTERNET 3

6. Realizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri 

13. Alte activităţi …

7.Pregatire lucrări de control 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) = 33
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Competenţe specifice 
disciplinei

1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei)
Obiectivele urmărite în cadrul acestui curs si seminar în sensul cunoaşterii şi 
înţelegerii noţiunilor specifice sunt:
- Descrierea și înțelegerea metodei de calcul paralel folosind MPI.
- Intelegerea notiunilor de tipul sincronizare, comunicatii intre noduri, 
dependenta a datelor, granularitate. 
- Dezvoltarea programelor de calcul paralel.   
De asemenea se urmăreşte:
- dezvoltarea abilităţii de a analiza si interpreta datele obtinute numeric, cu 
precadere in descrierea fenomenelor de difuzie in fractali, automate celulare, 
precum  și de a formula concluzii teoretice riguroase;
- dezvoltarea abilităţii de a aplica modele numerice adecvate pentru modelarea 
fenomenelor fizice;
- dezvoltarea unui cod de calcul paralel ce utilizeaza librarii de algebra lineara, 
precum şi dobândirea unei profunde înţelegeri teoretice a problemelor studiate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Se urmărește formarea la studenţi a:
-  abilităţii de a elabora şi susţine o expunere bine structurată şi riguros 
fundamentată ştiinţific;
 - capacităţii de modelare cu ajutorul librariilor de calcul paralel  (BLACS, 
SCALAPACK) in coduri de calcul elaborate individual, a  fenomenelor  fizice 
discutate.
3. Instrumental–aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici, şi instrumente de investigare şi
de aplicare)
Se urmăreşte formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza cunoştinţele de calcul 
numeric dobândite pentru rezolvarea unor probleme fizice de interes şi pentru 
modelarea diferitelor procese fizice.
4.Atitudinale

□cultivarea interesului şi pasiunii pentru disciplina studiată;

□conştientizarea importanţei aplicative a disciplinei în cauză pentru profesia de
fizician;

□cultivarea unei conduite etice în activitatea educaţională şi de cercetare;

□valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

CONȚINUT
( tabla de materii)

Curs:
- Concepte și taxonomie. Taxonomia clasică a lui Flynn.
- Arhitecturi de memorie pentru calcul paralel: memorie comună, memorie 
distribuită, memorie hibridă distribuită-comună. 
- Modele de programare paralelă. Modelul memoriei comune. Model bazat pe 
thread-uri. Model bazat pe memorie distribuita (MPI).
- Dezvoltarea programelor paralele. Partiționarea problemei. Comunicații. 
Sincronizare. Dependențele datelor. Echilibrarea încărcării pe nodurile de 
calcul. Granularitatea.
- Utilizarea librăriilor de calcul paralel pentru algebra lineară (BLACS, 
SCALAPACK)
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- Sisteme Ising. Metode de eșantionare în spațiul stărilor.
- Automate celulare.  Metode de tip LGA (Lattice Gas Automata).
- Difuzie anomală pe (quasi) fractali.
- Ecuația căldurii.

Seminar :
- Aplicatii MPI în algebra lineară.
- Integrale efectuate prin metoda Monte-Carlo.
- Elaborarea unui cod de calcul paralel în vederea studiului difuziei anomale în 
quasi-fractali.

Bibliografia 1. MPI: A Message-Passing Interface Standard (Version 3.0),  Message
Passing Interface Forum, September 21, 2012

2. Manualele care însotesc pachetele LAPACK, SCALAPACK.
Note de curs în format electronic, care se vor afla pe site-ul
http://solid.fizica.unibuc.ro/~nemnes/

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Sisteme PC

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimata în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodica prin lucrări de control 20%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc
- alte activităţi ( precizaţi)………Prezenţă…………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva şi /sau 
test grila şi /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise, care conţine mai multe subiecte teoretice şi 
mai multe probleme cu grad de dificultate diferit. 

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a unui subiect teoretic la 
examenul final.
Rezolvarea corecta a unei probleme la examenul 
final.
Rezultate medii la verificarea periodica.
Rezultate medii la verificarea continua.

Expunerea corecta a tuturor subiectelor 
teoretice la examenul final.
Rezolvarea corecta a tuturor problemelor la 
examenul final.
Rezultate bune la verificarea periodica.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului
04. 02. 2013 Lect. dr. George Alexandru Nemneș 
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DF.II3 Instrumentaţie virtuală şi achiziţie de date
Denumirea 
disciplinei             

Instrumentaţie virtuală şi 
achiziţie de date

Codul 
disciplinei

DF.II3

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare (E/V/C) C
Categoria formativa a disciplinei
 DF – fundamentala, DG – generala, DS – de specialitate, DE – 
economica/manageriala, DU- umanista

DS

Regimul disciplinei{Ob – obligatorie, Op- opţionala, F – 
facultativa}

F Număr de
credite 

3

Total ore din planul de 
învăţământ

42 Total ore studiu 
individual

33 Total ore 
semestru

75

Titularul disciplinei Conf. dr. Lucian ION

*dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Fizică Numărul total de ore ( pe semestru) din
Departamentul Electricitate, Fizica  

Solidului și Biofizică
planul de învăţământ

Domeniul fundamental
de ştiinţa, arta, cultura

Ştiinţe exacte (Ex:28 la C daca disciplina are curs de 
14_saptamanix2_ h_curs pe săptămâna)

Domeniul pentru studii
de masterat

Fizica Total C S L P

Programul de studii de
masterat

Fizica materialelor 
avansate și 
nanostructuri

42 28 14

** C-curs, S-seminar, L- activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline 
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Electricitate, Limbaje de programare 

Recomandate Fizica Solidului, Prelucrarea datelor în fizică 

Estimati timpul total ( ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului
( completati cu zero activitatile care nu sunt cerute)
 
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale.
2. Studiul după manual, suport de curs 5 9. Pregătire examinare finala 5
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentara in 
biblioteca

2 11. Documentare pe teren

5. Activitate specifica de pregatire
SEMINAR si/sau LABORATOR

3 12. Documentare pe INTERNET 3

6. Relizarea teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 

13. Alte activităţi…

7.Pregatire lucrări de control 14. Alte activităţi….
TOTAL ore studiu individual ( pe semestru) =33

Competente generale ( competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)

111



Competente specifice disciplinei
Ințelegere teoretică dezvoltată pe 
cunostințele obținute la disciplinele 
anterioare.
Formarea de deprinderi în achiziția, 
prelucrarea și interpretarea datelor 
experimentale 
Aprofundarea cunoaşterii în domeniul de 
specializare abordat

1.Cunoaştere şi înţelegere ( cunoaşterea şi utilizarea 
adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
■ Capacitate de sinteza si analiza
■ Cunostinte generale
■ Cunostinte de baza ale specializarii (limbaj, modele, 
analiza de procese)

2. Explicare si interpretare (explicare a si interpretarea 
unor idei, proiecte, procese, precum si a conţinuturilor 
teoretice si practice ale disciplinei)
■ Dezvoltarea unor abilitati de colectare si prelucrare a 
informatiei
■ Capacitatea de a propune si a rezolva probleme specifice
disciplinei

3. Instrumental – aplicative ( proiectarea, conducerea si 
evaluarea activitatilor practice specifice; utilizarea unor 
metode, tehnici, si instrumente de investigare si de 
aplicare)
■ Abilitati experimentale dobandite in laboratorul aferent
■ Abilitati de operare pe PC in programare, prelucrarea si 
analiza datelor experimentale

4. Atitudinale ( manifestarea unei atitudini pozitive si 
responsabile fata de domeniul stiintific/cultivarea unui 
mediu stiiintific centrat pe valori si relatii democratice/ 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale si 
civice/ valorificarea optima si creativa a propriului 
potential in activitatile stiintifice/ implicarea in 
dezvoltarea institutionala si promovarea inovatiilor 
stiintifice/angajarea in relatii de parteneriat cu alte 
persoane- institutii cu responsabilitati 
similare/participarea la propria dezvoltare profesionala)
■ Capacitatea de a avea un comportament etic
■ Preocuparea pentru obtinerea si imbunatatirea 
permanenta a calitatii

CONŢINUT
( tabla de materii)

Curs:
1.Structura mediului de programare LabView

 Instrumente virtuale
 Panoul frontal. Controale şi indicatori
 Diagrama. Structura unui cod în limbaj G

2. Limbajul G
 Tipuri de date
 Structuri  (bucle,  elemente  de  ramificare  a  firului  de  execuţie,

secvenţe)
 Şiruri de date
 Clusteri
 Operaţiuni I/O

3. Programarea şi controlul unei plăci de achiziţie 
 Busul de date RS485. Structura. Configurare
 Apelarea unei funcţii de bibliotecă
 Module de configurare
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 Module de achiziţie şi tratare de date

4.Programarea şi controlul unui instrument
 Busul GPIB
 Interfaţa de programare a aplicaţiilor VISA

Laborator :
- Dezvoltarea de aplicații

Bibliografia 1. Note de curs , format electronic.

Lista materialelor 
didactice
 necesare

Sisteme PC
Echipamente din laboratoarele de caracterizare ale centrului MDEO  

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare, exprimată în 
%
{Total=100%}

- răspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea finala) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%
- testarea periodica prin lucrări de control 5%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc 5%
- alte activităţi ( precizaţi)…………………………
Descrieţi modalitatea practica de evaluare finala, E/V. { de exemplu: lucrare scrisa  (descriptiva si /
sau test grila si /sau probleme etc.), examinare orala cu bilete, colocviu individual ori in grup, proiect 
etc.}
Evaluarea finala se face pe baza corectării unei lucrări scrise , lucrare ce conţine atât  subiecte teoretice,
cât şi aplicaţii la proprietăţi ale solidului.

Cerinţe minime pentru nota 5
( sau cum se acorda nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acorda nota 10)

Expunerea corecta a subiectelor indicate.
Rezultate medii la verificarea continua.
Crearea unei aplicații funcționale indicate 

Rezultate excelente la verificarea finala.
Participare foarte buna la activităţile de la 
laborator.
Rezultate bune la verificarea continua.

Data completării Semnătura titularului

6/02/2013 Conf. dr. Ion Lucian 
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