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Plan Managerial  
al candidatei Marcela Elisabeta BARBINTA-PATRASCU 

 
pentru funcţia de Vicepreşedinte al Secţiunii Biofizic ă şi Fizică Medicală  

(SOCIETATEA ROMÂN Ă DE FIZIC Ă) 

 

 

În calitate de lector, am acumulat o vastă experiență didactică (menționez că 

predau discipline specifice specializărilor Biofizică şi Fizică Medicală şi sunt 

coordonator al programului de studii Biofizică al Facultății de Fizică a Universității din 

Bucureşti, precum şi tutore al studenților înscrişi la această specializare) și de cercetare 

interdisciplinară, care mă vor ajuta în activitatea pe care o voi desfăşura în cazul în care 

voi fi aleasă în funcţia de Vicepreşedinte al Secţiunii Biofizic ă şi Fizică Medicală 

(Societatea Română de Fizică). Principalele obiective vor fi: 

 

• Promovarea Biofizicii şi a Fizicii Medicale, în rândul elevilor, studenților şi nu 

numai, prin acțiuni multiple (organizare de workshop-uri, conferințe/ prelegeri, 

schimburi de experiență, la care vor fi invitați specialişti în domeniu, din țară şi 

străinătate); 

• Conştientizarea importanței Biofizicii şi a tuturor ştiinţelor interdisciplinare în 

contextul actual în care societatea modernă se confruntă cu probleme în care 

fizica și biologia sunt implicate la scară globală; orientarea spre 

interdisciplinaritate și conștientizarea importanței sale atât din punct de vedere 

economic, cât și în plan biomedical. 

• Formarea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor / studenţilor în direcţia cunoașterii și 

a aplicării principiilor fizicii în domenii multiple ale societăţii moderne (educaţie, 

materiale biologice avansate, protecţia mediului, securitatea alimentară, 

prevenirea terorismului biologic);   

• Promovarea imaginii şi premierea elevilor şi studenţilor laureați la concursurile de 

fizică naționale şi internaționale; 
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• Atragerea unui număr mare de studenți şi cadre didactice (din învățământul 

preuniversitar și universitar), precum și a cercetătorilor, în rândul membrilor 

Societăţii Române de Fizică; 

• Încurajarea studenților din Ciclul I licență (chiar din anii I şi II), precum şi a 

masteranzilor şi doctoranzilor, pentru a participa la manifestări ştiinţifice, precum 

și la activități de cercetare din domeniul Biofizicii şi Fizicii Medicale; 

• Stimularea și sprijinirea participării cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și universitar, precum și a elevilor și studenților, la conferințe 

naționale și internaționale cu lucrări din domeniul Biofizicii şi Fizicii Medicale; 

• Mobilizarea și sprijinirea membrilor Societății Române de Fizică de a participa și 

iniția proiecte în domenii interdisciplinare; 

• Încurajarea și sprijinirea studenților, elevilor, cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și universitar, de a publica articole în jurnale naționale și 

internaționale de fizică, cotate ISI; 

• Sprijinirea tuturor activităților științifice dedicate învățământului universitar și 

preuniversitar, precum și cercetării, ini țiate de către membrii Societății Române 

de Fizică.  
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