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Măsurarea forţelor inter-moleculare și a
energiilor de hibridizare a acizilor nucleici, prin izolarea și studierea unor
singure molecule.
Studierea proteinelor-canal în sisteme
biomimetice, asemănătoare celulelor.
Construcţia si studiul biosenzorilor si a
noii generaţii de secvenţiatori proteici,
bazaţi pe tehnologia "single-molecule
manipulation"
Studierea și identificarea unor diferiţi
compuși naturali cu rol antimicrobian
(peptide antimicrobiene).
Bioelectromagnetism - Acţiunea factorilor fizici de natura electromagnetică
(ferofluide, microunde, câmp geomagnetic) asupra organismelor vii.
Analiza complexităţii sistemelor biologice
Studiul structural și funcţional al unor
sisteme biologice și artificiale, privind
transportul, cinetica și bioconversia
energetica.
Sisteme integrate, portabile, pentru
detecţia factorilor patogeni și a toxinelor din mediu
Radioterapie computerizată
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Structura biomoleculara (e.g., ADN, peptide) poate fi identificată prin analiza unei singure molecule de interes. Datorită
portabilității sale, secvențierea ADN-ului poate fi posibilă și
pe Stația Spațială Orbitală.
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Participarea la programe de cercetare naţionale şi internaţionale
cu puternic impact ştiinţific
(cadre didactice si studenti)
Cercetarea știinţifică în laboratoare universitare și ale unor
instituţii de relevanţă naţională
(armată, servicii de informaţii,
medicină legală, procuratură)
Asimilarea unor tehnici experimentale moderne şi eficace
Proiecte individuale de perfecţionare profesională cu finanţare internaţională
Stagii predoctorale de cercetare
şi documentare în instituţii
partenere din ţară şi străinătate
Reprezentanţe ale unor companii
multinaţionale din domeniul biomedical

Studii superioare la profilurile
Fizică, Chimie Fizică, Matematica
Fizică şi Biofizică, Chimie şi Biologie
(Universitate), precum şi în domeniul tehnic (Universitatea Tehnică).
Programul este deschis tuturor celor care vor să urmeze o carieră în domeniul cercetării ştiinţifice
de varf, interdisciplinară (biofizica
si fizica medicala), precum şi celor
care vor activa în domeniul
nanotehnologiilor, industriei farmaceutice, a comunicaţiilor sau al unor
domenii economice moderne.

Important
Prin abordarea pedagogica si
stiintifica interdisciplinara, moderna, si fundamentata mai ales
pe cercetare stiintifica relevanta
desfasurata in laboratoarele
noastre, participarea in acest
program de masterat asigura o
integrare optima pe piata muncii
arondata ‘stiintelor viului’ (laboratoare de cercetare in
medicina, farmacologie si bioinginerie, clinici de fizica medica,
departamente de cercetare interdisciplinara) nu doar din Romania, dar si strainatate (UE, SUA,
Japonia, etc.)

Admitere
•

Pe bază de dosar, se ia în considerare media la examenul de licenţă
(60%) și nota la interviul în limba
engleză (40%)
Identificarea in timp real a unor bacterii, virusi, toxine
se poate realiza cu ajutorul dispositive portabile bazate pe tehnologii nano-biofizice

Protezele neuronale permit controlarea computerizată,
în timp real, a stărilor psihice

