
• Aparatură medicală pentru optome-
trie 

• Sisteme computerizate pentru opto-
metrie 

• Acuitate vizuală. Imagistică oculară 
prin tomografie de coerenţă optică 
OCT 

• Metode optice de studiu al suprafeţe-
lor și straturilor subţiri 

• Proprietăţi optice ale materialelor 
• Laseri în oftalmologie 
• RMN în medicină și biologie 
• Bazele opticii geometrice. Instrumen-

te optice 
• Managementul și procesarea datelor 

de imagistică 
• Materiale pentru optică aplicată 
• Materiale artificiale în oftalmologie  
• Fundamente de anatomia ochiului și 

de optică fiziologică 
• Studiul afecţiunilor oftalmologice ca-

re generează funcţiile vizuale 
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Ce ne recomandă? Cursuri oferite 

Misiunea pe care și-o propune Facul-

tatea de fizica este de a îndeplini sarcina 

de predare şi de cercetare, pe baza valo-

rilor academice stabilite și de care socie-

tatea are nevoie în ceea ce priveşte pro-

movarea calităţii şi eficienţei. 

Grupurile de cercetare din cadrul 

Facultăţii de Fizică (profesori şi studenţi) 

sunt în contact cu lumea stiinţifică din 

străinătate. Aceste contacte s-au intensi-

ficat și dezvoltat în ultimii ani, prin 

proiectele  comune cu grupuri de cer-

cetare de prestigiu din Franţa, Germania, 

Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, 

Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, 

Elvetia, Bulgaria etc.  

Proiectele comune sunt axate pe 

cercetare fundamentală, dar, de aseme-

nea, au o largă deschidere spre aplicaţii 

în diferite domenii interdisciplinare. 



• Să monitorizeze si să trateze infecţii 
persistente ale ochilor, aspecte 
multidimensionale legate de tul-
burările fiziologice și patologice ale 
ochiului  

 
• Să ajute la prevenirea pierderii ve-

derii prin depistarea semnelor pre-
coce ale afecţiunilor oftalmologice, 
folosind tehnici de tomografie coe-
rentă optică (OCT) 

 
• Să asigure realizarea unor ochelari 

corespunzători și confortabili; să 
determine tipul și parametrii lenti-
lelor de contact  oferind astfel paci-
enţilor o calitate superioară a siste-
mului vizual 

 
• Să fie capabil să identifice factorii 

care limitează calitatea imaginii pe 
retină; având capacitatea de a mă-
sura, interpreta şi de a trata ano-
malii ale vederii binoculare  

 
• Cunoașterea de noi materiale de 

acoperire biocompatibile, a diferi-
telor tehnici cu plasmă şi a metode-
lor experimentale aplicate materia-
lelor  biomedicale cum ar fi: 
profilometrie, microscopie de forţă 
atomică. microscopie electronica, 
spectroscopie Raman, Spectroscopie 
de raze X etc. 

O dată rezonabilă pentru începuturile 
optometriei este atunci când au apărut 
ochelarii. Primele cărţi în domeniul op-
ticii şi optometriei au fost publicate în 
1623 de Benito Daza de Valdes şi, re-
spectiv, în 1692 în Irlanda de William 
Molyneux (optică, anatomie oculară, 
afecţiuni optice, etc). 
 
 
De ce?  
• Opticianul este persoana care poate 

asambla şi distribui ochelari sau len-
tile de contact pentru a corecta 
probleme de vedere; 

• Optometriștii detectează semnele 
bolii sistemice şi oculare potenţiale, 
îndeplinesc o funcţie esenţială 
sănătăţii publice de a ajuta la re-
ducerea şi prevenirea pierderii 
vederii cauzată de afecţiunea ocu-
lară şi sistemică. 

• Optometriștii pot oferi atât îngrijiri 
complete ale ochilor, vederii cât şi 
condiţiile de reabilitare (refacere) a 
sistemului vizual. 

De ce optică și optometrie? Cunoștinţe dobândite 

• Practica în spitale și cabinete me-
dicale specializate 

• Specializări și burse de studiu în 
Irlanda și UK 

Diplomă de Licenţă, CV și scrisoare de 
intenţie/motivaţie 
 
Media de Admitere: 60% (Media Exame-
nului de Licenţă) si 40% (nota la prezen-
tarea CV și a scrisorii de intenţie/
motivaţie).  

Admitere 

Cercetare/ specializări/ burse 


