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Descriere post 
Postul de Profesor, poziţia I/B/2, are în componenţă : 
- semestrul I , an. I, linia romana:  ore de curs (2 ore/săpt) la disciplina de 

Fizica/Biofizica şi lucrări practice de Fizica/Biofizica (8 ore/săpt, 4 
grupe)  

- semestrul I an I linia engleza: ore de curs (2 ore/săpt) la disciplina 
Physics/Biophysics şi lucrări practice Physics / Biophysics (4 oră/săpt, 2 
grupe) 

Cursul de Fizica/Biofizica si cursul Physics/Biophysics au ca obiectiv 
principoal  insuşirea de catre studenti a cunoştinţelor teoretice şi practice 
privind fenomenele fizice întâlnite în structurile vii şi studierea influenţei 
lor asupra dezvoltării şi funcţionării sistemelor biologice materialzat prin 
dezvoltarea  aptitudinilor şi a spiritului creativ în vederea formării unor 
specialişti în domeniu. 
Cursul de Fizica/Biofizica si cel de Physics/Biophysics prezinta legi şi 
principii fizice care stau la baza proceselor biologice precum si  efecte ale 
factorilor fizici (temperatură, presiune, radiaţii, câmp electric, câmp 
magnetic, câmp gravitaţional etc) asupra dezvoltării şi funcţionării 
biosistemelor; 
Cele doua cursuri transmit in limbi diferite noţiuni fundamentale de 
termodinamică, pentru  înţelegerea comportării sistemelor deschise, de 
dinamica fenomenelor de suprafaţă şi moleculare precum si principii ale 
mecanismelor de transport prin membrana celulară si proprietăţi electrice 
ale materiei vii. 
Toate notiunile prezentate in cursuri, sunt in stransa legatura cu tehnicile şi 
metodelor experiemnatle utilizate în studierea fenomenelor biofizice 
Scopul principal al lucrărilor practice este ca studenţii să-şi însuşească: 
deprinderile practice necesare pentru munca de laborator, modul de utilizare 
utilizarea dispozitivelor şi aparaturii de laborator, masurarea, determinarea 
corecta a marime fizice, realizarea legaturilor intre parametri pe cale 
grafica,  modul de interpretare  critic obiectiva a rezultatele obţinute.  

Atribu țiile/ activitățile 
aferente 

⋅ Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică.   

⋅ Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice;  
⋅ Pregătirea activităţii didactice ;  
⋅ Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ; 
⋅ Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
⋅ Asistenţă la examene;  
⋅ Îndrumare lucrari de licenţă;  
⋅ Elaborare materiale didactice;  
⋅ Activitate de cercetare ştiinţifică;  
⋅ Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
⋅ Participare la manifestări ştiinţifice;  
⋅ Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi 

de cercetare ale colectivului; 
⋅ Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  
⋅ Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor de 
 
Fizica/Biofizica 



concurs ⋅ Structura materiei: forţe şi legături intermoleculare:energia potenţială 
datorată forţelor intermoleculare 

⋅ Starea solidă. solidul cristalin; cristale covalente, ionice, metalica. Cristale 
lichide: proprietăţi şi clasificare. 

⋅ Starea lichida. Starea gazoasa. 
⋅ Solutii.  Plasma. Biomateriale. 
⋅ Termodinamica: sistemul termodinamic; starea sistemului termodinamic; 

procese termodinamice. 
⋅ Principiul intai al termodinamicii. Lucrul mecanic, caldura si energia 

interna in diferite precese termodinamice. Principiul al doilea.  
⋅ Entropia. Principiul al treilea. Potentiale termodinamice 
⋅ Temperatura. Termometre.Temperaturi joase. Dilatatia corpurilor.  
⋅ Schimbul de caldura. Conductia, convectia si radiatia 
⋅ Fenomene de transport si de suprafata: tensiunea superficiala. 

capilaritatea; adsorptia 
⋅ Difuzia: legile lui Fick; termodifuzia; difuzia pasiva  
⋅ Osmoza: legea lui Van’Hoff, presiunea osmotică a plasmei sanguine. 
⋅ Vascozitatea: legea lui Newton; rezistenţa la înaintare – legea lui Stokes; 

curgerea laminară şi turbulentă, vâscozitatea sângelui, numarulu lui 
Reynolds 

⋅ Transportul pasiv. Electricitate: curenti, potential electric. Transportul 
activ primar si secundar: transportul particulelor incarcate prin membrana; 
pompe ionice 

Physics/Biophysics 
⋅ The structure of matter. Intermolecular forces and bonds. The potential 

energy due to intermolecular forces.  
⋅ The solid state. The crystalline solid; covalent, ionic, metallic crystals. 

Liquid crystals: properties and classification. Their presence in biological 
systems.  

⋅ The liquid state. The gaseous state.  
⋅ Solutions. Plasma. Biomaterials.  
⋅ Thermodynamics:  thermodynamic system; thermodynamic state of the 

system; thermodynamic processes.  
⋅ First law of thermodynamics. Mechanical work, heat and internal energy 

in different thermodynamic processes. Second principle.  
⋅ The entropy. The third principle of  thermodynamics.  Potentials.  
⋅ The temperature. Termometres. Low temperature. The dilatation.  
⋅ The heat exchange. Conduction, convection and radiation  
⋅ Transport phenomena and surface: surface tension. capillarity; adsorption  
⋅ The diffusion: Fick's laws; termodiffusion. 
⋅ The osmosis: Van't Hoff's law; the osmotic pressure of  blood, plasma.  
⋅ Viscosity: Newton's law; Stokes's law; The laminar and turbulent flow, 

the viscosity of the blood, Reynolds’ number.  
⋅ Passive transport ; electricity: current intensity,  potential,. Primary and 

secondary active transport: transport of charged particles through the 
membrane ; ionic pumps. 
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