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PLAN MANAGERIAL 
pentru funcția de membru în Biroul Executiv  

al Societăţii Române de Fizică 
 

candidat : conf. univ. dr. fiz. Simona Condurache-Bota 
afiliere: Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

Facultatea de Științe și Mediu 

 
 Scop: revigorarea studiului și importanței Fizicii în Învățământul universitar și 
preuniversitar,a finanțării acesteia privind actul didactic și cercetare și echilibrarea balanței evaluării 
cadrelor didactice fizicieni privind contribuțiile personale la cercetarea științifică, pe de o parte și la 
îndrumarea elevilor și studenților, pe de altă parte. 
 
Direcții de acțiune: 
 

I. Creșterea ponderii Fizicii între disciplinele de studiu din Învățământ 
II. Promovarea în opinia publică românească a importanței Fizicii din punct de vedere al 

didacticii și cercetării 
III. Regândirea criteriilor de evaluare și promovare a cadrelor didactice fizicieni 
IV. Creșterea finanțării activităților didactice și de cercetare în Fizică 

 
Obiective concrete: 
 
Obiectiv 1: Modificarea planurilor de învățământ preuniversitar în sensul creșterii numărului de ore 
de predare a Fizicii la specializările cu profil real și de introducere a unor noi discipline                   
opționale de tip aplicativ și/sau interdisciplinar, precum: Fizică aplicată, Fizică atmosferică, 
Elemente de Geofizică; 
Obiectiv 2: Limitarea autonomiei facultăților cu profil ingineresc, medical și de științe exacte sau 
aplicate de a modifica sub un prag dat, stabilit la nivel național, a ponderii Fizicii ca disciplină 
fundamentală de studiu în planurile de învățământ și promovarea creșterii ponderii Fizicii ca număr 
de ore de curs, seminar și laborator per an și per ciclu de studii de Licență; 
Obiectiv 3: Dotarea cu aparatură pentru experimente de Fizică a laboratoarelor didactice din 
instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cu hardware și software pentru        
prelucrarea și interpretarea datelor; 
Obiectiv 4: Creșterea ponderii implicării elevilor și a studenților în proiectele de cercetare, ca 
voluntari sau ca membri activi, pentru a-i atrage spre Fizica aplicată; 
Obiectiv 5: Realizarea de grupuri de promovare a diferitelor subdomenii ale Fizicii către opinia 
publică, prin organizarea de seminarii și demonstrații de laborator cu participarea publicului, 
evidențiind larga aplicabilitate a Fizicii în aproape ramurile Științei și Tehnicii; 
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Obiectiv 6: Larga consultare a cadrelor didactice fizicieni pe fiecare nivel de învățământ și 
determinarea factorilor decizionali la nivel local și central privind stabilirea echitabilă a criteriilor 
de calculare a punctajelor din fișele de autoevaluare și a criteriilor de avansare echilibrate în ceea ce 
privește activitatea didactică și cea de cercetare, astfel încât: 

 să devină preponderentă cea dintâi pentru acei fizicieni angajați pe post de cadru didactic, în 
conformitate cu activitățile lor primordiale de predare-evaluare, iar cercetarea să fie 
predominantă pentru acei fizicieni având norma de bază într-un institut de cercetare; 

 criteriile de avansare și transfer în învățământ să fie unitare, încât să nu mai poată fi stabilite 
preferențial de către managerii/directorii instituțiilor de învățământ; 

Obiectiv 7: Stabilirea unor comisii care să întocmească, să susțină (prin memorii sau alte mijloace) 
în fața factorilor decizionali, a importanței finanțării activităților didactice și de cercetare în Fizică, 
prin evidențierea importanței acordate acesteia la nivel mondial;  
Obiectiv 8: Creșterea calității actului educativ în Fizică la toate nivelurile de învățământ și în 
cercetare, prin stimularea schimburilor de experiență și perfecționare stabilite într-un ritm anume, 
unitar, atât la nivelul României, cât și cu instituții similare din străinătate. 
 

Galați     conf. univ. dr. fiz. Simona Condurache-Bota  
31.05.2017      
 
 
 


