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TEMATICA LUCRĂRILOR METODICO-ŞTIINŢIFICE PENTRU

OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I
N O T Ă

D E

P R E Z E N T A R E

Fizica, ştiinţă integratoare în aria ştiinţelor naturii, are în profesorul de fizică principalul vector în
plan didactic. Pentru împlinirea acestui rol, profesorul de fizică trebuie să dobândească o serie de abilităţi şi
competenţe în planul social, didactic şi al specialităţii.
Pentru a atinge nivelul de competenţă aşteptat, profesorul trebuie să se perfecţioneze continuu,
într-un cadru instituţionalizat capabil să creeze condiţiile necesare desfăşurării acestui proces.
Evaluarea competenţelor unui cadru didactic impune urmărirea interdependenţei competenţelor.
Probele de evaluare trebuie concepute astfel încât să asigure aprecierea simultană a mai multor competenţe.
Prin examenele de definitivat şi grad se evaluează nivelul atins de fiecare profesor şi se compară cu
un nivel de referinţă prestabilit.
Programele de faţă au fost elaborate diferenţiat pentru profesorii care au absolvit învăţământul
superior de scurtă durată, respectiv de lungă durată.
Programele pentru definitivat ajută la corectarea unei formări iniţiale insuficiente, iar programele
pentru gradul II şi perfecţionare au fost concepute în vederea consolidării pregătirii didactice şi de
specialitate a profesorilor, a actualizării bazelor teoretice şi experimentale, în specialitate şi în didactica
specialităţii.
Programele corelează conţinuturile metodice şi de specialitate cu actualul Curriculum Naţional,
dezvoltă capacitatea de comunicare interdisciplinară, în aria curriculară a Ştiinţelor naturii.
P
R
O
G
R
A
M
A
pentru examenul de definitivare în învăţământ
COMPETENŢE GENERALE
1. Recunoaşterea, explicarea, ilustrarea, prelucrarea, esenţializarea şi transpunerea conţinutul ştiinţific al
teoriilor fizicii în acord cu stadiile dezvoltării psihice a elevilor.
2. Descrierea, înţelegerea şi aplicarea modelelor fizice.
3. Rezolvarea probleme complexe utilizând conţinuturile actualei programe.
4. Explicarea ştiinţifică a ideilor fundamentale din teoriile ştiinţifice, aşa cum reies din observaţii comune
şi experimente.
5. Valorificarea conţinuturilor fizicii prin proiectare structurată şi comunicare coerentă, fluentă şi
expresivă a conţinuturilor curriculum-ului preuniversitar.
6. Capacitatea de evaluare a cunoştintelor elevilor cu ajutorul instrumentelor de evaluare, prin prelucrearea
informaţiei specifice.
7. Aplicarea conţinuturilor didacticii şi ale managementului didactic şi educaţional din perspectiva fizicii
preuniversitare; prelucrarea, adaptarea şi transformarea acestora în situaţii educaţionale specifice.
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C O N Ţ I N U T U R I
I .
F I Z I C Ă
A.
pentru profesorii care au absolvit învăţământul superior
de lungă durată
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Cinematica punctului material: vector de poziţie, traiectorie, viteză, acceleraţie, viteză unghiulară,
acceleraţie centripetă.
Principiile mecanicii clasice. Sisteme de referinţă inerţiale şi neinerţiale. Forţe de inerţie.
Teoremele mecanicii clasice: a impulsului, a momentului cinetic, a energiei cinetice. Legi de
conservare.
Mişcarea în câmp central: forţe centrale; proprietăţi generale ale mişcării în câmp central.
Mişcarea în câmp central: câmpul forţelor atractive şi repulsive invers proporţionale cu pătratul
distanţei; problema şi legile lui KEPLER; împrăştierea RUTHERFORD.
Ciocniri elastice, inelastice, plastice.
Mişcarea rigidului cu axa fixa. Momente de inerţie. Pendulul fizic.
Deformări elastice izotrope. Legea lui HOOKE. Energia potenţiala elastică.
Oscilatorul armonic liniar: oscilaţii libere, amortizate şi forţate (întreţinute); rezonanţa şi factorul de
calitate.
Unde elastice în medii izotrope: unde longitudinale şi transversale, ecuaţia undelor, viteza undelor, unde
plane, unde plane monocromatice.
Statica fluidelor. Legile hidrostaticii. Aplicaţii practice.
Dinamica fluidelor. Ecuaţia de continuitate. Legea lui BERNOULLI. Aplicaţii practice.
Bazele experimentale ale Teoriei relativităţii restrânse. Postulatele relativităţii restrânse. Transformările
LORENTZ. Consecinţe.
Elemente de dinamică relativistă. Relaţiile masă-viteză, forţă-acceleraţie, masă-energie, energie-impuls.
Principiul zero al termodinamicii. Temperatura şi măsurarea sa. Ecuaţii termice de stare.
Principiul I al termodinamicii. Coeficienţi calorici (călduri specifice, molare, latente). Determinări
experimentale. Calorimetrie.
Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile şi ireversibile. Entropia. Legea creşterii entropiei.
Transformări de fază de speţa I-a. Ecuaţia CLAUSIUS - CLAPEYRON. Punctul triplu.
Studiul termodinamic (cu ajutorul principiilor) al gazului ideal şi al gazului VAN DER WAALS.
Studiul lichidelor. Tensiunea superficială. Capilaritate. Aplicaţii.
Teoria cinetico-moleculară a gazelor ideale. Stabilirea ecuaţiilor de stare.
Fenomene de transport în gaze (difuzie - legea lui FICK, conductibilitate termică - legea lui FOURIER,
viscozitate).
Legea lui COULOMB. Câmpul şi potenţialul electric. Legea lui GAUSS. Legătura dintre câmp-şi
potenţial. Ecuaţia lui POISSON. Echilibrul electrostatic.
Conductoare în regim de echilibru electrostatic. Capacitatea electrică. Condensatoare (plan, sferic,
cilindric). Grupări de condensatoare.
Câmpul electrostatic în dielectrici. Polarizaţie şi inducţie electrică. Energia câmpului electric.
Curentul electric continuu. Tensiunea electromotoare. Ecuaţia de continuitate. Legile lui OHM şi JOULE.
Teoremele lui KIRCHHOFF.
Câmpul magnetic. inducţia magnetică şi fluxul magnetic. Legea BIOT - SAVART - LAPLACE. Forţa
LORENTZ. Legea lui AMPERE. interacţiunea curenţilor electrici.
Proprietăţi magnetice ale mediilor materiale (dia - , para - şi fero-magnetismul).
Mişcarea particulelor încărcate electric în câmpuri electrice şi magnetice uniforme. Efectul HALL.
Experimentul lui MILLIKAN.
Inducţia electromagnetică. Autoinducţia. inducţia mutuală. inductanţa.
Curentul alternativ (sinusoidal) monofazat. Circuite RLC de curent alternativ. Puterea curentului
alternativ. Rezonanţa.
Circuite oscilante LC şi RLC. Oscilaţii electromagnetice amortizate şi forţate (întreţinute). Rezonanţa.
Curentul de deplasare. Ecuaţiile lui Maxwell în vid şi semnificaţia lor fizică. Unde electromagnetice.
Unde plane. Unde plane monocromatice.
Benzi de energie în solide (conductori, semiconductoare, izolatoare). Semiconducoare intrinseci şi
extrinseci. Conductibilitatea electrică în semiconductoare.
Dioda semiconductoare; principii de funcţionare şi aplicaţii.
Tranzistorul; principii de funcţionare şi aplicaţii.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Dioptrul plan şi asociaţii de dioptri plani (lama cu feţe plan paralele, prisma optică).
Dioptrul sferic şi asociaţii de dioptri sferici. Lentile. Sisteme centrate.
Instrumente optice (lupa, microscopul, lunetele, ochiul uman, aparatul fotografic).
Interferenţa luminii şi coerenţa. Dispozitive interferenţiale clasice (YOUNG, FRESNEL, LLOYD, BILLET,
MESLIN). Aplicaţii.
Difracţia FRAUNHOFFER pe o fantă şi pe o apertură circulară. Reţeaua de difracţie şi proprietăţile sale
spectrale.
Studiul electromagnetic al reflexiei şi refracţiei luminii (formulele lui FRESNEL). Unghiul lui
BREWSTER. Polarizarea prin reflexie.
Dispersia şi absorbţia luminii. Teoria electronica a lui LORENTZ. Legea lui BOUGUER.
Radiaţia termică şi legile ei. Cuantificarea energiei. Legea lui PLANCK.
Modele atomice (RUTHERFORD, BOHR). Cuantificarea energiei. Verificări experimentale.
Momentul cinetic şi magnetic al electronului. Spinul electronului. Experimentul STERN - GERLACH.
Radiaţii X: spectrele razelor X, legea MOSELEY, aplicaţii
Emisia stimulată. inversiunea de populaţii. Dispozitive LASER. Proprietăţile radiaţiei LASER.
Aplicaţii.
Modele nucleare (modelul picăturii, modelul păturilor); rezultate experimentale.
Reacţii nucleare. Legi de conservare. Mecanisme de reacţie.
B.
pentru profesorii care au absolvit învăţământul superior
de scurtă durată

Cinematica punctului material: vector de poziţie, traiectorie, viteză, acceleraţie, viteză unghiulară,
acceleraţie centripetă.
2. Principiile mecanicii clasice. Sisteme de referinţă inerţiale şi neinerţiale. Forţe de inerţie.
3. Teoremele mecanicii clasice: a impulsului, a momentului cinetic, a energiei cinetice. Legi de
conservare.
5 Ciocniri elastice, inelastice, plastice.
6. Deformări elastice izotrope. Legea lui HOOKE. Energia potenţiala elastică.
7. Oscilatorul armonic liniar: oscilaţii libere, amortizate şi forţate (întreţinute); rezonanţa şi factorul de
calitate.
8. Unde elastice în medii izotrope: unde longitudinale şi transversale, ecuaţia undelor, viteza undelor, unde
plane, unde plane monocromatice.
9. Statica fluidelor. Legile hidrostaticii. Aplicaţii practice.
10. Dinamica fluidelor. Ecuaţia de continuitate. Legea lui BERNOULLI. Aplicaţii practice.
11. Principiul zero al termodinamicii. Temperatura şi măsurarea sa. Ecuaţii termice de stare.
12. Principiul I al termodinamicii. Coeficienţi calorici (călduri specifice, molare, latente). Determinări
experimentale. Calorimetrie.
13. Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile şi ireversibile. Entropia. Legea creşterii entropiei.
14. Transformări de fază de speţa I-a. Ecuaţia CLAUSIUS - CLAPEYRON. Punctul triplu.
15. Studiul termodinamic (cu ajutorul principiilor) al gazului ideal şi al gazului VAN DER WAALS.
16. Studiul lichidelor. Tensiunea superficială. Capilaritate. Aplicaţii.
17. Teoria cinetico-moleculara a gazelor ideale. Stabilirea ecuaţiilor de stare.
18. Legea lui COULOMB. Câmpul şi potenţialul electric. Legea lui GAUSS. Legătura dintre câmp-şi
potenţial. Ecuaţia lui POISSON. Echilibrul electrostatic.
19. Conductoare în regim de echilibru electrostatic. Capacitatea electrică. Condensatoare (plan, sferic,
cilindric). Grupări de condensatoare.
20. Câmpul electrostatic în dielectrici. Polarizaţie şi inducţie electrică. Energia câmpului electric.
21. Curentul electric continuu. Tensiunea electromotoare. Ecuaţia de continuitate. Legile lui OHM şi JOULE.
Teoremele lui KIRCHHOFF.
22. Electroliza şi legile ei. Aplicaţii. Sarcina electrică a ionului monovalent.
23. Câmpul magnetic. inducţia magnetică şi fluxul magnetic. Legea BIOT - SAVART - LAPLACE. Forţa
LORENTZ. Legea lui AMPERE. interacţiunea curenţilor electrici.
24. Mişcarea particulelor încărcate electric în câmpuri electrice şi magnetice uniforme. Efectul HALL.
Experimentul lui MILLIKAN.
25. Inducţia electromagnetică. Autoinducţia. inducţia mutuală. inductanţa.
1.
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26. Curentul alternativ (sinusoidal) monofazat. Circuite RLC de curent alternativ. Puterea curentului
alternativ. Rezonanţa.
27. Circuite oscilante LC şi RLC. Oscilaţii electromagnetice amortizate şi forţate (întreţinute). Rezonanţa.
28. Dioptrul plan, asociaţii de dioptri plani (lama cu feţe plan paralele, prisma optică).
29. Dioptrul sferic şi asociaţii de dioptri sferici. Lentile. Sisteme centrate.
30. Instrumente optice (lupa, microscopul, lunetele GALILEI şi KEPLER, ochiul uman, aparatul fotografic).
31. Interferenţa luminii şi coerenţa. Dispozitive interferenţiale clasice (YOUNG, FRESNEL, LLOYD, BILLET,
MESLIN). Aplicaţii.
32. Dispersia luminii.
33. Studiul electromagnetic al reflexiei şi refracţiei luminii (formulele lui FRESNEL). Unghiul lui
BREWSTER. Polarizarea prin reflexie.
34. Natura fotonică a radiaţiei electromagnetice (efectul fotoelectric, efectul COMPTON).
35. Dezintegrări radioactive. Legea dezintegrării. Constanta radioactivă şi timp de înjumătăţire. Izotopi
radioactivi. Aplicaţii.
36. Radiaţii X. Spectrele razelor X, legea MOSELEY, aplicaţii
37. Emisia stimulată. inversiunea de populaţii. dispozitive LASER. Proprietăţile radiaţiei LASER, aplicaţii.
38. Modele nucleare (modelul picăturii, modelul păturilor); rezultate experimentale.
39 Dezintegrări radioactive. Legea dezintegrării. Constanta radioactivă şi timpul de înjumătăţire. Izotopi
radioactivi. Aplicaţii.
40. Reacţii nucleare. Legi de conservare. Mecanisme de reacţie.
I I .

M E T O D I C A P R E D Ă R I I F I Z I C I I
pentru profesorii care au absolvit învăţământul superior de
 l u n g ă d u r a t ă:
 s c u r t ă d u r a t ă:

1.

Conţinutul noţional al fizicii ca disciplină şcolară. Obiectivele instructiv-educative ale predării fizicii şi
programa şcolară de fizică pentru gimnaziu şi liceu (concepţie de elaborare, structură, dinamică).
Manualele şcolare (unice şi alternative).

2.

Aspecte ale învăţării, specifice fizicii preuniversitare. Procesul de formare şi de asimilare a noţiunilor de
fizică. Faza de ilustrare concret-intuitivă şi faza de abstractizare-generalizare. Îmbogăţirea treptată a
noţiunilor de fizică în procesul de asimilare a acestora.

3.

Proiectarea, organizarea şi evaluarea predării (pe baza obiectivelor cadru şi operaţionale, a structurii
informaţionale). Operaţionalizarea obiectivelor lecţiei de prelucrare a cunoştinţelor noi şi de aplicare a
cunoştinţelor.

4.

Instruirea diferenţiată. Modalităţi de organizare diferenţiată a instruirii la fizică.

5.

Experimentul de laborator în predarea fizicii. Tipuri de experimente. Metodica organizării şi desfăşurării
experimentelor de diverse tipuri.

6.

Organizarea optimă a laboratorului de fizică. Laboratorul - cadru al instruirii la fizică.

7.

Rezolvarea de probleme în învăţarea fizicii. Metodica selecţionării şi rezolvării problemelor de fizică,
evaluare.

8.

Mijloace de învăţământ vechi şi noi utilizate în predarea fizicii. Folosirea truselor şcolare şi a
calculatoarelor programabile în lecţiile de fizică. Selecţionarea şi integrarea programelor didactice
pentru calculator în predarea lecţiilor de fizică.
9.

Activitatea la fizică cu elevii, în afara orelor de clasă (consultaţii, cercuri aplicative sau teoretice,
pregătirea pentru concursurile şcolare).
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PROGRAMA
de examen pentru obţinerea gradului II
COMPETENŢE GENERALE
1. Recunoaşterea, explicarea, ilustrarea, prelucrarea, esenţializarea şi transpunerea conţinutul ştiinţific al
teoriilor fizicii în acord cu stadiile dezvoltării psihice a elevilor.
2. Descrierea, înţelegerea şi aplicarea modelelor fizice.
3. Rezolvarea probleme complexe utilizând conţinuturile actualei programe.
4. Explicarea ştiinţifică a ideilor fundamentale din teoriile ştiinţifice, aşa cum reies din observaţii comune
şi experimente.
5. Valorificarea conţinuturilor fizicii prin proiectare structurată şi comunicare coerentă, fluentă şi
expresivă a conţinuturilor curriculum-ului preuniversitar.
6. Capacitatea de a elabora instrumente corecte pentru evaluarea cunoştinţelor elevilor şi prelucrarea
informaţiei specifice.
7. Aplicarea conţinuturilor didacticii şi ale managementului didactic şi educaţional din perspectiva fizicii
preuniversitare; prelucrarea, adaptarea transformarea şi dezvoltarea acestora corespunzător unor situaţii
educaţionale specifice.
C O N Ţ I N U T U R I
I .
F I Z I C Ă
A.
pentru profesorii care au absolvit învăţământul superior
d e l u n g ă d u r a t ă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Studiul mişcării în sisteme inerţiale şi neinerţiale. Forţe de inerţie.
Legi de conservare în mecanica punctului material (energie, impuls, moment cinetic). Forţe
conservative. Energie potenţială.
Dinamica sistemelor de puncte materiale (forţe interne şi externe, centru de masă, teoreme generale).
Mişcarea oscilatorie armonică. Oscilaţii libere, amortizate, forţate. Rezonanţa.
Statica şi dinamica fluidelor.
Elemente de acustică şi ultraacustică.
Elemente de cinematică şi dinamică relativistă.
Principiul I al termodinamicii. Coeficienţi calorici. Calorimetrie.
Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile şi ireversibile. Entropia.
Transformări de fază de speţa I-a şi a II-a. Ecuaţiile CLAUSIUS-CLAPEYRON.
Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal.
Fenomene de transport în gaze (difuzie, conductibilitate termică, viscozitate).
Termodinamica gazului VAN DER WAALS.
Electrostatică. Potenţialul şi câmpul electric. Dielectrici. Conductori.
Curentul electric continuu şi legile sale.
Inducţia electromagnetică, autoinducţia, inducţia mutuală.
Mişcarea în câmp electric şi magnetic a particulelor încărcate electric.
Curentul alternativ monofazat. Circuite serie, paralel şi mixte.
Fenomene tranzitorii în circuitele electrice (RC, RL, LC şi RLC).
Conducţia electrică în semiconductoare. Semiconductoare intrinseci şi extrinseci. Aplicaţii.
Efecte termoelectrice (SEEBECK, PELTIER, THOMSON). Aplicaţii.
Ecuaţiile lui MAXWELL şi undele electromagnetice. Energia undelor electromagnetice şi vectorul
POYNTING.
Natura luminii. Considerente istorice.
Metode de determinare a vitezei luminii în vid şi în medii materiale.
Radiometrie şi fotometrie.
Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice. Formulele lui FRESNEL. Legea lui BREWSTER.
Polarizarea prin reflexie şi prin refracţie.
Dioptrul plan şi dioptrul sferic. Sisteme de dioptri. Aplicaţii.
Interferenţa luminii. Dispozitive interferenţiale. interferometre şi interferometrie.
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29. Difracţia în lumină paralelă (fantă liniară, apertură dreptunghiulară şi circulară). Reţeaua de difracţie şi
prisma optică, utilizate ca piese spectrale.
30. Teoria clasică a dispersiei (dependenţa de frecvenţă a indicelui de refracţie, dispersie şi absorbţie, viteza
de fază şi viteza de grup, relaţia dintre ele).
31. Radiaţia termică şi legile sale fenomenologice. Ipoteza lui PLANCK referitoare la cuantificarea energiei
radiaţiei.
32. Modele atomice (RUTHERFORD, BOHR, BOHR-SOMMERFELD). Cuantificarea mărimilor fizice. Serii
spectrale. Experimentul FRANCK-HERTZ.
33. Emisia stimulată şi inversiunea de populaţii. dispozitive LASER. Holografie.
34. Radiaţia X. Spectre de raze X. Legea MOSELEY. Aplicaţii.
35. Acceleratoare de particule încărcate. Spectrometre de masă.
36. Modele nucleare.
37. Dezintegrări radioactive. Legea fundamentală a dezintegrării. Serii radioactive. Izotopi radioactivi.
Aplicaţii.
38. Reacţii nucleare. Mecanisme de reacţie. Fisiunea şi fuziunea nucleelor. Reactorul nuclear. Energetica
nucleară.
39. Metode de detecţie în fizica nucleară.
B.
pentru profesorii care au absolvit
învăţământul superior de s c u r t ă d u r a t ă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mişcarea punctului material sub acţiunea unor tipuri de forţe.
Studiul mişcării în sisteme inerţiale şi neinerţiale. Forţe de inerţie.
Legi de conservare în mecanica punctului material (energie, impuls, moment cinetic,). Forţe
conservative. Energie potenţială.
Dinamica sistemelor de puncte materiale (forţe interne şi externe, centru de masă, teoreme generale).
Mişcarea oscilatorie armonică. Oscilaţii libere, amortizate, forţate. Rezonanţa.
Unde elastice longitudinale şi transversale. Ecuaţia undelor. Reflexie, refracţie, interferenţă, difracţie.
Unde staţionare. Coarde şi tuburi sonore.
Statica şi dinamica fluidelor.
Elemente de acustică şi ultraacustică.
Principiul I al termodinamicii. Coeficienţi calorici. Calorimetrie.
Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile şi ireversibile. Entropia.
Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal.
Termodinamica gazului ideal (procesul izoterm, izobar, izocor, adiabatic).
Studiul lichidelor. Tensiunea superficială. Capilaritatea.
Electrostatică. Potenţialul şi câmpul electric. Dielectrici. Conductori.
Curentul electric continuu şi legile sale.
Electroliza, legi, aplicatii. Determinarea sarcinii electrice a ionului monovalent.
Câmpul magnetic al curentului electric.
Inducţia electromagnetică, autoinducţia, inducţia mutuală.
Mişcarea în câmp electric şi magnetic a particulelor încărcate electric.
Curentul alternativ monofazat. Circuite serie, paralel şi mixte.
Conducţia electrică în semiconductoare. Semiconductoare intrinseci şi extrinseci. Aplicaţii.
Ecuaţiile lui MAXWELL şi undele electromagnetice. Energia undelor electromagnetice şi vectorul
POYNTING.
Natura luminii. Considerente istorice.
Metode de determinare a vitezei luminii în vid şi în medii materiale.
Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice. Formulele lui FRESNEL. Legea lui BREWSTER.
Polarizarea prin reflexie şi prin refracţie.
Dioptrul plan şi dioptrul sferic. Sisteme de dioptri. Aplicaţii.
Oglinzi şi lentile subţiri. Aplicaţii.
Interferenţa luminii. Dispozitive interferenţiale. interferometre şi interferometrie.
Difracţia în lumină paralelă (fantă liniară, apertură dreptunghiulară şi circulară). Reţeaua de difracţie şi
prisma optică, utilizate ca piese spectrale.
Natura fotonică a radiaţiei electromagnetice (efectul fotoelectric extern şi efectul COMPTON).
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31. Modele atomice (RUTHERFORD, BOHR, BOHR-SOMMERFELD). Cuantificarea mărimilor fizice. Serii
spectrale. Experimentul FRANCK-HERTZ.
32. Radiaţia X. Spectre de raze X. Legea MOSELEY. Aplicaţii.
33. Acceleratoare de particule încărcate. Spectrometre de masă.
34. Stabilitatea nucleară. Energia de legătură, efectul de masă.
35. Modele nucleare.
36. Dezintegrări radioactive. Legea fundamentală a dezintegrării. Serii radioactive. Izotopi radioactivi.
Aplicaţii.
37. Reacţii nucleare. Mecanisme de reacţie. Fisiunea şi fuziunea nucleelor. Reactorul nuclear. Energetica
nucleară.
38. Metode de detecţie în fizica nucleară.
M E T O D I C A P R E D Ă R I I F I Z I C I I
pentru profesorii care au absolvit învăţământul superior de:
 l u n g ă d u r a t ă:
 s c u r t ă d u r a t ă:
Metodica predării fizicii - teoria şi practica procesului de învăţământ în fizica preuniversitară. Rolul
metodicii în pregătirea profesorului. Profesorul, îndrumător al activităţii instructiv - educative.
Fizica-ştiinţă a naturii şi disciplină şcolară. Specificul cunoaşterii, prin fizică, a realităţii. Implicaţiile
fizicii în viaţa socială. Finalităţile formative ale procesului de învăţământ al fizicii.
Obiectivele predării - învăţării fizicii la gimnaziu şi liceu. Taxonomia obiectivelor. Operaţionalizarea
obiectivelor lecţiilor.
Programele şcolare de fizică pentru gimnaziu şi liceu (concepţia de elaborare, structura, dinamica).
Manualele şcolare unice şi alternative.
Proiectarea instruirii în predarea fizicii pentru diferite unităţi didactice (lecţii, capitole, perioade şcolare)
cu exemplificări (prezentarea unor proiecte: planificări calendaristice, planuri de lecţie sau planuri
pentru desfăşurarea altor activităţi).
Procesul de formare a conceptelor de fizică şi etapele sale. Limbajul ştiinţific al fizicii (simbolic, iconic,
grafic). Valenţele şi limitele modelării matematice în studiul fizicii.
Strategii şi metode de predare - învăţare a fizicii. Importanţa metodelor euristice. inducţia şi deducţia,
analogia şi modelarea, problematizarea, învăţarea ierarhică a cunoştinţelor (sistem, stare, proces, lege
fizică, teorie fizică).
Învăţarea prin observare şi prin experimentare. Metodica şi tehnica experimentului de laborator în
predarea fizicii. Organizarea laboratorului de fizică şi utilizarea truselor şcolare.
Rolul rezolvării problemelor de fizică în îmbogăţirea şi fixarea conţinutului noţional al fizicii, ca mod
de aplicare a cunoştinţelor şi de testare a gradului de asimilare a acestora. Metodica rezolvării diferitelor
tipuri de probleme de fizică.
Mijloace de învăţământ vechi şi noi utilizate în predarea fizicii. instruirea asistată de calculator
(programe, concepţii, exemple).
Evaluarea şi reglarea activităţii didactice (funcţia şi rolul evaluării; evaluarea sumativă şi formativă;
metode şi tehnici de evaluare; întocmirea testelor de evaluare centrate pe obiective; reglare autoreglare).
Activitatea profesorului de fizică în afara clasei. Cultivarea talentelor (consultaţii, cercuri, pregătirea
elevilor pentru concursuri şi sesiuni de comunicări).
Corelarea matematică-fizică şi fizică-chimie a programelor de liceu. Rolul matematicii în asimilarea
eficientă a fizicii şcolare.
Căi şi modalităţi de evitare a supraîncărcării elevilor la fizică. Superioritatea metodelor de predare învăţare de tip activ, faţă de cele de tip pasiv, a metodelor vizuale faţă de cele verbale, a metodelor
demonstrative faţă de cele descriptive. Dozarea optimă a cantităţii de informaţie în corelaţie cu
capacitatea de asimilare a elevilor.
Activitatea de formare continuă, de informare ştiinţifică şi de cercetare a profesorului de fizică.
I I .

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
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B I B L I O G R A F I E
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

FIZICĂ

*** Manualele şcolare de fizică pentru gimnaziu şi liceu.
C. Vrejoiu ş.a., Fizică - Mecanică (pentru perfecţionarea profesorilor), EDP, Bucureşti, 1983.
G. Ciobanu ş.a., Fizică moleculară, termodinamică şi statistică pentru perfecţionarea profesorilor), EDP,
Bucureşti, 1983.
Colectiv de autori, Optică, fizica plasmei, fizica atomică şi nucleară (pentru perfecţionarea profesorilor),
EDP, Bucureşti, 1983.
D. Holliday, R. Resnick, Fizică (vol.1 şi 2), EDP, Bucureşti, 1975.
E. Luca, G. Zet s.a., Fizică generală, EDP, Bucureşti, 1981.
E. Luca, Elemente de fizică modernă (vol.1 şi 2), Ed. Junimea Iaşi, 1974-1975.
A. Hristev, Mecanică şi acustică, EDP, Bucureşti, 1984.
Al. Nicula ş.a., Electricitate şi magnetism, EDP, Bucureşti,1982.
Tr. Creţu, Şt. Tudorache, Fizica atomului, Ed. Şt. şi Encicl., Bucureşti, 1985.
Cursul de fizică de la Berkeley (vol.1-5), EDP, Bucureşti, 1981-1983.
F. Sears, W. Zemansky, H.D. Young, Fizică, EDP, Bucureşti, 1983.
R. Brenneke, G. Schuster, Fizică, EDP, Bucureşti, 1973.
R. Feynman, Fizica modernă (vol.1-3), Ed. Tehn., Bucureşti, 1970.
Paul Sterian, Fizica (vol.1 şi 2), EDP, Bucureşti, 1996-1997.
Tr. Cretu, Fizică - curs universitar, Ed. Tehn., Bucureşti, 1996.
C. Moţoc, Fizică (vol.1 şi 2), Ed. All, Bucureşti, 1994, 1998.
Iancu Iova, Elemente de optică aplicată, Ed. Şt., Bucureşti, 1977.
G. C. Moisil, E. Curatu, Optică - teorie şi aplicaţii, Ed. Tehn., Bucureşti, 1986.
I. I. Popescu, F. S. Uliu, Optică scalară, Ed. Universitaria, Craiova, 1998.
G. Zet, D. Ursu, Fizica stării solide, Ed. Tehn., Bucureşti, 1989.
G. Semenescu s.a., Fizică atomică şi nucleară, Ed. Tehn., Bucureşti, 1976.
K. M. Muhin, Fizică nucleară experimentală (vol. 1 şi 2), Ed. Tehn., Bucureşti, 1981-1982.
Max Born, Teoria relativităţii a lui Einstein, Ed. Şt., Bucureşti, 1969; Fizica atomică, Ed. St., Bucureşti,
1973;
Ş. Ţiţeica, Termodinamică, Ed. Acad., Bucureşti, 1982; Mecanica cuantica, Ed. Acad., Bucureşti, 1984.
I. M. Popescu ş.a., Aplicaţiile laserilor, Ed. Tehn., Bucureşti, 1979.
C. Tudose, I. Cucurezeanu ş.a., Fizica, EDP, Bucureşti, 1981.
Max von Laue, Istoria fizicii, Ed. Şt., Bucureşti, 1963.
I.M.Popescu, Fizică (vol.1 şi 2), EDP, Bucureşti, 1982,1983.
R. Ţiţeica, I.I.Popescu, Fizică generală (vol.1-3), Ed. Tehn., Bucureşti, 1971-72.
Tr. Creţu, Fizica (vol. 1 şi 2), Ed. Tehn., Bucureşti, 1984,1986.
I.D.Bursuc, N.D.Suliţanu, Solidul (fenomene, teorii, aplicaţii), Ed. Şt., Bucureşti, 1991.
O.Gherman, L. Saliu, Fizică statistică, Ed. Tehn., Bucureşti, 1976.
I. Inta, S. Dumitru, Complemente de fizică (vol. 1 şi 2) Ed. Tehn., Bucureşti, 1982,1985.
Al. Nicula, Fizica semiconductorilor şi aplicaţii, EDP, Bucureşti, 1975.

2. METODICA PREDĂRII FIZICII
E.Noveanu, s.a, Modele de instruire formativă la disciplinele fundamentale de învăţământ, EDP,
Bucureşti, 1983.
2. I. Cerghit, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1982; Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, EDP,
Bucureşti, 1983.
3. M. Ionescu, Lecţia între proiect şi realizare, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
4. I. Holban (coordonator), Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor, EDP, Bucureşti, 1978.
5. P. Muresan, Învăţarea permanentă şi perfecţionarea cadrelor, Ed. St. şi Enciclop., Bucureşti, 1983.
6. M. Ionescu, I. Radu, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
7. I. Neacşu, Instruire şi învăţare, Ed. Şt., Bucureşti, 1990.
8. I. Jinga, I. Negreţ, Învăţarea eficientă, Ed. Editis, Bucureşti, 1994.
9. E. Joita, Eficienţa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998.
10. V. De Landsheere, Definirea obiectivelor educaţiei, EDP, Bucureşti, 1979; Evaluarea continuă a elevilor
şi examenele, EDP, Bucureşti, 1975.
1.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

J. Stefanovici, Psihologia tactului pedagogic al profesorului, EDP, Bucureşti, 1979.
G. Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988.
E. Hutten, Ideile fundamentale ale fizicii, Ed. Enciclop. Bucureşti, 1970.
U. Haber-Schaim, ş.a, Fizica PSSC (5 volume), EDP, Bucureşti,1975.
E. Parteni Antoni, V. Atanasiu, Ol. Bana, A. Negulescu, Metodica predării fizicii în şcoala de 8 ani,
EDP, Bucureşti, 1964.
I. Dumitrescu, N. Andrei, Munca metodică în şcolile generale şi în licee, EDP, Bucureşti, 1966.
D. Tomescu, Metodica predării fizicii.
I. Moisil, ş.a, Îndrumătorul profesorului pentru predarea fizicii în gimnaziu, EDP, Bucureşti, 1978.
G.C. Moisil, Cascada modelelor în fizică, Ed. Albatros, Bucureşti, 1985.
F.E.Balibanu, S. Man, Elemente de metodica predării fizicii (curs litografiat), Univ. Babeş-Bolyai, ClujNapoca, 1977.
C. Stetiu, R.Triteanu, Lecţii de didactică aplicată la fizică (curs litografiat), Univ.Babes-Bolyai, ClujNapoca, 1980.
C. Budan, Fizica în liceu (din metodologia predării-învăţării), Ed. Informed - Intex, Craiova, 1993.
M. Erdei, Metodica predării fizicii, Ed. Univ. Timisoara, 1977.
E. Tereja, Metodica predării fizicii, Ed.Univ. A. I. Cuza, Iasi, 1995.
S. Anghel, ş.a., Metodica predării fizicii, Ed. Ars-Tempus, Pitesti, 1995.
*** Colecţia REVISTEI DE FIZICĂ ŞI CHIMIE, a BULETINULUI DE FIZICĂ ŞI CHIMIE, a revistei
EVRIKA!.
*** Manualele şi programele şcolare, publicaţiile de specialitate apărute sub egida Ministerul Educaţiei
Naţionale.
TEMATICA LUCRĂRILOR METODICO-ŞTIINŢIFICE
pentru obţinerea gradului didactic I

1. Acceleratori de particule; aplicaţii.
2. Amplificatoare de joasă frecventă cu tranzistoare.
3. Amplificatoare operaţionale.
4. Analiza datelor experimentale şi recunoaşterea semnalelor.
5. Aparate electrice de măsură.
6. Aparate electrice pentru demonstraţii didactice.
7. Aparate electronice de laborator.
8. Aparate spectrale cu reţele optice.
9. Aplicaţii ale interferometriei optice în tehnicile de măsură şi control.
10. Aplicaţii ale plasmei.
11. Aplicaţii didactice ale osciloscopului catodic.
12. Aplicaţiile spectroscopiei optice în studiul
experimental al structurii stării condensate.
13. Aspecte biofizice ale conversiei energiei
luminoase.
14. Aspecte biofizice în excitaţia nervoasă
15. Aspecte biofizice în contracţia musculară.
16. Atomi reci.
17. Bazele experimentale ale structurii atomice a
materiei.
18. Bazele experimentale ale teoriei cineticomoleculare a gazelor.
19. Bazele fenomenologice ale teoriei cuantice.
20. Bazele fizicii laserilor.
21. Bazele metodelor cosmologice.
22. Bazele teoretice ale fenomenului mareic
terestru.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

10

Bioacustica.
Calorimetria.
Câmpul magnetic al Pământului.
Câmpul magnetic.
Celule solare.
Cinematica punctului material.
Ciocniri de corpuri macroscopice.
Ciocniri electron-atom.
Circuite de curent alternativ.
Circuite logice.
Colorimetrie.
Condensarea BOSE-EINSTEIN.
Conductibilitatea electrică a atmosferei.
Conductibilitatea electrica a electroliţilor.
Conductibilitatea electrica a metalelor.
Conductibilitatea electrică a semiconductoarelor.
Contribuţia opticii la formarea concepţiei
actuale despre lume şi univers.
Conversia energiei solare în energie electrică.
Cristale lichide în tehnicile de afişare optică.
Cristale lichide; structură şi proprietăţi.
Curgerea fluidelor reale.
Degradarea tehnopolimerilor.
Descoperirea fenomenelor optice prin
observare.
Detectori de particule nucleare: de la primii
detectori până în prezent.
Detectori de radiaţie optică cu plasmă.
Determinarea
formei
Pământului
din
distribuţia acceleraţiei la suprafaţa sa.

49. Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii
prin metode optice.
50. Difracţia luminii.
51. Difracţia razelor X; aplicaţii (simularea
imaginii de difracţie a unui policristal).
52. Dinamica corpurilor de masă variabilă.
53. Dioda semiconductoare.
54. Diode anorganic-organic.
55. Dispozitive multijoncţiune.
56. Dispozitive optoelectronice.
57. Doparea nucleară a semiconductorilor.
58. Efecte piezoelectrice.
59. Efectele curentului electric.
60. Efectul de seră; implicaţii climatice.
61. Efectul fotoelectric şi efectul COMPTON.
Aplicaţii.
62. Efectul fotovoltaic.
63. Efectul HALL în semiconductori.
64. Efectul RAMAN. Aplicaţii.
65. Electrostatica. Fenomene, legi, principii.
66. Elemente de acustica muzicală şi arhitecturală.
67. Elemente de dinamică neliniară.
68. Elemente de mecanica fluidelor.
69. Energia electromagnetică şi energia mecanică.
70. Evoluţia noţiunilor de spaţiu şi timp în fizică.
71. Fenomene atomice şi moleculare întâlnite în
astrofizică.
72. Fenomene de excitare şi ionizare în plasmă.
73. Fenomene de transport în gaze.
74. Fenomene de transport prin membrane
biologice.
75. Fenomene fotovoltaice în structuri pe baza de
semiconductoare organice şi anorganice.
76. Fenomene luminoase în atmosfera, aplicaţii la
procesele atomice de interacţiune a atomilor şi
electronilor.
77. Fenomene tranzitorii în circuite electrice.
78. Fisiunea nucleară şi energia nucleară.
79. Fizica aerosolului atmosferic.
80. Fizica percepţiei auditive.
81. Fizica proceselor de depunere umedă - ploile
acide.
82. Fluorescenţa de raze X. Aplicaţii. Simularea
spectrelor caracteristice emise de probe cu
compoziţie cunoscută.
83. Folosirea graficelor în studiul mecanicii.
84. Forţe de frecare şi de rezistenţă.
85. Forţe intermoleculare.
86. Fotoconducţia semiconductoarelor.
87. Fractali.
88. Fundamentele teoriei atomice.
89. Fundamentele teoriei câmpului electromagnetic.
90. Fundamentele teoriei nucleului.
91. Fuziunea nucleară în natură şi laborator.
92. Gaze reale.
93. Generarea de entropie în sistemul climatic.

94. Generarea oscilaţiilor electromagnetice.
95. Generarea şi distrugerea ozonului în
atmosferă.
96. Generatoare de energie electrică.
97. Gravitaţia universală.
98. Holografie optică.
99. Imaginea optică.
100. Implicaţiile opticii în diferite domenii de
cercetare şi de noi tehnologi.
101. Implicaţiile spectrometriei în fizica laserilor.
102. În căutarea de noi particule.
103. Indicele de refracţie, parametru caracteristic al
mediilor optice.
104. Inducţia electromagnetică.
105. Influenţa aerului poluat asupra organismului
uman.
106. Influenţa radiaţiilor ionizante asupra materiei
vii.
107. Instrumente cu înregistrare telemetrată pentru
studiul cutremurelor.
108. Instrumente optice.
109. Interacţiunea radiaţiilor cu substanţa vie.
110. Interacţiuni electromagnetice.
111. Interacţiuni nucleare la energii înalte şi rolul
lor în cunoaşterea structurii materiei.
112. Interacţiunea luminii cu solidele.
113. Interacţiuni fundamentale.
114. Interacţiuni şi legi de conservare în lumea
subatomică.
115. Interferenţa şi coerenţa luminii.
116. Interferenţa sunetelor.
117. Investigarea structurii nucleare şi subnucleare
prin ciocniri nucleu-nucleu.
118. Interferometrie optică şi clasică.
119. Ireversibilitatea fenomenelor naturale.
120. Izotopii radioactivi. Aplicaţii în medicină şi
biologie.
121. Joncţiunea p-n.
122. Laserii în telecomunicaţii.
123. Laseri cu He-Ne. Aplicaţii în ştiinţă şi învăţământ.
124. Laseri cu mediu activ solid.
125. Laseri cu semiconductoare.
126. Laserii, noi surse de lumină – implicaţiile lor
în viaţa socială şi progresul omenirii.
127. Legătura dintre fizică şi chimie explicată pe
baza structurii atomilor şi mole-culelor.
128. Legea exponenţială de atenuare a radiaţiei.
129. Legea lui MOSELEY şi aplicaţiile ei.
130. Legi de conservare în dezintegrarea
radioactivă şi reflectarea lor în scheme de
dezintegrare.
131. Legi de conservare în mecanica clasică.
132. Legile curentului electric.
133. Maşini electrice.
134. Măsurători electrice în plasmă.
135. Măsurători opto-spectrale în plasmă.
136. Materiale compozite.
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

173. Momente
electrice
cuadrupolare
şi
semnificaţia lor.
174. Natura luminii.
175. Noţiunea de lege probabilistică şi aplicarea ei
la predarea fenomenelor de fizică atomică.
176. Ochiul - obiect de studiu interdisciplinar.
177. Optica electronică.
178. Optica integrată. Modernizarea laboratorului
de fizică cu ajutorul laserilor.
179. Ordine şi dezordine în sisteme macroscopice.
180. Oscilaţii electrice şi mecanice amortizate şi
forţate.
181. Osciloscopul catodic.
182. Particularităţile propagării undelor produse de
cutremure în ROMÂNIA şi im-pli-caţiile în
zona seismică.
183. Perfecţionarea truselor şcolare.
184. Plasma ca mediu activ laser.
185. Polarizarea luminii.
186. Polimeri pentru protecţia mediului.
187. Polimeri semicristalini; proprietăţi mecanooptice.
188. Poluarea atmosferei.
189. Predarea fenomenelor şi noţiunilor de tip
interdisciplinar corp solid-chimie.
190. Predarea noţiunilor de electricitate şi
magnetism în şcoli cu necesităţi speciale.
191. Predarea opticii în şcoli cu necesităţi speciale.
192. Prelucrarea optică a informaţiei
193. Principiile dinamicii clasice.
194. Principiile rezonanţei electrice paramagnetice.
Aplicaţii.
195. Principiile teoriei relativităţii şi consecinţele
lor.
196. Principiile termodinamicii.
197. Principiul al doilea al termodinamicii; entropia. Procese ireversibile.
198. Principiul relativităţii.
199. Procese atomice în câmp laser. Efectul tunel.
200. Procese fizice pentru fotodetectoare în vizibil
şi în infraroşu.
201. Procese nucleare în stele.
202. Procese statistice în sistemele fizice.
203. Propagarea undelor elastice.
204. Propagarea undelor electromagnetice de radiofrecvenţă.
205. Proprietăţi electrice şi fotoelectrice ale semiconductoarelor organice.
206. Proprietăţi magnetice ale rocilor.
207. Radioactivitatea naturală a mediului înconjurător, metode şi mijloace de control.
208. Randamentul de conversie în sisteme fizice şi
biologice.
209. Recepţia şi prelucrarea informaţiei senzoriale
de către analizorul auditiv.
210. Recepţia vizuală a radiaţiilor.
211. Reflexia şi refracţia; formarea imaginilor prin
reflexie şi refracţie.

Materiale cu coeficient POISSON negativ.
Materiale semiconductoare de tip AIIIBV.
Mecanica solidului elastic.
Metoda interactivă de predare-învăţare a
fizicii cu ajutorul calculatorului.
Metoda potenţialelor termodinamice pentru
studiul fenomenelor termice.
Metode de determinare a parametrilor sursei
seismice.
Metode de determinare a permeabilităţii
magnetice.
Metode de măsură a caracteristicilor
radiaţiilor nucleare.
Metode de predare modernă şi tehnica
experimentului.
Metode de tratare a opticii geometrice.
Metode experimentale de studiu pentru
tranziţiile de fază.
Metode fizice pentru procese atomice.
Metode grafice în folosirea calculatorului
pentru ilustrarea fenomenelor fizice.
Metode nucleare în geocronologie.
Metode numerice în folosirea calculatorului
pentru predarea fizicii în şcoală.
Metode radiochimice de analiză.
Metode şi tehnici de măsurare a mărimilor
electrice.
Metode şi tehnici de măsurarea a câmpului
magnetic.
Metode speciale de analiza reţelelor de curent
continuu şi alternativ.
Mici oscilaţii.
Microscopia de forţă atomică.
Microscopia de tunelare.
Microscopul electronic.
Mişcare în câmp central.
Mişcarea moleculelor încărcate în câmpul
magnetic terestru: aurora boreală.
Mişcarea particulelor încărcate în câmpuri
electrice şi magnetice; aplicaţie în optica
electronică.
Modelare matematică şi fizică în biologie.
Modelarea fenomenelor optice pe calculator.
Modelarea joncţiunii p-n şi a diodei
semiconductoare.
Modelarea matematică şi fizică în biologie.
Modelarea pe calculator a interacţiunii radiaţiei cu substanţa.
Modelarea şi vizualizarea fenomenelor optice
în cadrul lecţiilor.
Modelarea spectrului liniilor de câmp electric
în probe HALL.
Modele atomice şi modele planetare; comparaţie.
Modele atomice.
Modularea şi detecţia undelor electromagnetice.
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212.
213.
214.
215.
216.

217.
218.
219.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Regimul dinamic al apelor de suprafaţă.
Reţele de calculatoare.
Rolul calculatorului în predare şi examinare.
Rolul laboratorului de fizică în învăţământul
preuniversitar.
Rolul laboratorului de fizică şi al rezolvării de
probleme în însuşirea feno-me-nelor electrice
şi magnetice.
Semiconductoare binare.
Servere şi clienţi WEB în INTERNET; DOS
şi UNIX.
Servicii de căutare oferite în reţele de
calculatoare: GOPHER, FTP, E-MAIL,
ARCHIE, WORLD WIDE WEB.
Severe INTERNET în reţeaua de claculatoare.
Simularea pe calculator a unor experienţe de
fizică atomică.
Simularea pe calculator a unor experimente de
fizică nucleară.
Sistematica particulelor elementare.
Sisteme de referinţă neinerţiale.
Spectre atomice şi moleculare în plasmă.
Spectre de linii în plasmă.
Spectrometria atomică de emisie
Spectrometria optică de emisie; implicaţii în
dezvoltarea mecanicii cuantice.
Spectroscopia cristalelor ionice.
Spectroscopie atomică de emisie.
Starea lichidă.
Statica solidului rigid.
Statistica fenomenelor magnetice.
Statistica gazelor ideale.
Statistica soluţiilor slabe.
Stimulare-metode de studiu a fenomenelor şi
proceselor fizice complexe.
Structura nucleară. Modele nucleare.
Structura solidelor. Analiza structurală.
Studiul câmpului electric în dielectrici.
Studiul câmpului magnetic terestru. Arheomagnetism şi paleomagnetism.
Studiul fenomenelor termice din punct de
vedere termodinamic şi cinetico-mo-lecular.

242. Studiul fenomenului de magnetizare în funcţie
de temperatură.
243. Studiul proprietăţilor fizice ale Pământului
utilizând observaţii seismice.
244. Studiul rezistenţei electrice a metalelor în
funcţie de temperatură.
245. Studiul soluţiilor binare.
246. Surse de radiaţie optică cu plasmă.
247. Susceptibilitatea magnetică.
248. Tabloul periodic al elementelor şi baza lui
fizică.
249. Tehnici spectrale de studiu al proceselor
chimice.
250. Tehnici electroscopice în studiul biomoleculelor.
251. Tehnici neconvenţionale cu plasma.
252. Tehnici spectrale de studiu al proceselor
chimice.
253. Temperatura aerului în stratul de suprafaţă.
254. Temperatura; metode de măsurare.
255. Tensiunea superficială la lichide.
256. Teoria cinetico-moleculară a gazelor.
257. Tomografia de raze X.
258. Tomografia de rezonanţă magnetică.
259. Transformări de fază în sisteme macromoleculare.
260. Transformări de fază.
261. Tranzistoare cu efect de câmp.
262. Tranzistorul bipolar.
263. Tranziţiile de fază ale apei în atmosferă.
264. Ultrasunetele şi aplicaţiile lor.
265. Unde electromagnetice
266. Unde în medii neomogene.
267. Utilizarea calculatorului pentru însuşirea
fenomenelor electrice şi magnetice.
268. Utilizarea calculatorului în predarea fizicii
atomice.
269. Utilizarea
calculatorului
în
predarea
interactivă.
270. Viteza luminii.
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