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PLAN MANAGERIAL 

2017-2021 

 

Dr. Roxana ZUS 

 
Funcția pentru care se depune candidatura:  

PREȘEDINTE al secțiunii FIZICĂ ȘI EDUCAȚIE 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ 

 
Societatea Română de Fizică (SRF), în general, și prin secțiunea Fizică și Educație în 

mod special, își propune să fie un factor activ în promovarea și susținerea unui învățământ de 

fizică de calitate, începând de la nivelul gimnazial și până la cel postuniversitar. Membrii 

secțiunii Fizică și educație, dar și numeroși alți colegi membri ai Societății Române de Fizică 

(SRF), sunt implicați în diverse activități dedicate învățământului preuniversitar și universitar de 

fizică, inclusiv în cadrul școlilor doctorale, activități desfășurate la nivel național, dar și în cadrul 

filialelor și sucursalelor. În ultimii ani au fost inițiate parteneriate între SRF și diverse proiecte 

educaționale dedicate învățământului preuniversitar și universitar de fizică, inclusiv la nivel 

european (de exemplu,  partneriat cu FP7 Scientix, incluzând implicare în organizarea 

Conferinţ̦ei Naţ̦ionale a Comunității ,,Educație pentru Științe’’, colaborare a membrilor SRF în 

Horizons in Physics Education etc.). SRF a continuat sprijinirea organizării Olimpiadelor 

Naționale de Fizică, dar s-a implicat, inclusiv financiar, și în alte concursuri școlare dedicate 

tuturor elevilor interesați de fizică și științe (de exemplu, concursul național ,,Hands on 

Universe’’) și universitare (cum ar fi, concursul național studențesc ,,Dragomir Hurmuzescu’’).   

De asemenea, au fost organizate secțiuni dedicate învățământului de fizică în cadrul conferințelor 

științifice naționale și internaționale. Membrii SRF au susținut și s-au implicat în evenimente de 

promovare a științei (de exemplu:  ,,Noaptea Cercetătorilor’’). 

În elaborarea activităților secțiunii Fizică și Educație din perioada 2017-2021, doresc ca 

împreună cu membrii secțiunii Fizică și Educație și echipa ce se va forma în conducerea secțiunii 

și a structurilor SRF să continuăm și să extindem realizarea obiectivelor asumate în urmă cu 4 

ani. Astfel, propun să avem în vedere: 

(1) Sprijinirea învățământului românesc de fizică la nivel preuniversitar și universitar, prin 

acțiuni specifice unei asociații profesionale. 

(2) Dezvoltarea rolului comunității fizicienilor și al membrilor ei marcanți în creșterea 

interesului pentru fizică și în dobândirea unui statut de știință atractivă și accesibilă în 

rândul elevilor și a publicului larg. 

(3) Creșterea interesului pentru fizică și educație în învățământul tehnic universitar. 
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(4) Creșterea numărului membrilor activi atât din rândul cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, cât și din mediul academic, dar și implicarea unui număr mai mare de 

cercetători/ fizicieni în probleme legate de educație. 

(5) Cresterea vizibilității acțiunilor SRF în domeniul educației, la nivel național, european și 

internațional.  

 

Obiectivele operaționale sunt: 

1. Creșterea numărului și a impactului acțiunilor SRF de susținere și promovare a unui 

învățământ de calitate începând cu învățământul preuniversitar (programe școlare, manuale 

etc.) și până la cel postuniversitar, inclusiv prin implicarea activă în comisiile de specialitate 

ale fizicii având ca scop respectarea standardelor profesionale, etice și deontologice. 

2. Creșterea numărului membrilor secțiunii Fizică și Educație ai SRF și mai ales a 

numărului membrilor implicați în activități dedicate sprijinirii învățământului de fizică, atât 

din mediul preuniversitar, universitar, dar și de cercetare. 

3. Încurajarea și sprijinirea membrilor Societății Române de Fizică de a participa și iniția 

proiecte în domeniul educațional și de a atrage fonduri pentru susținerea activităților din 

domeniul educației pentru toate ciclurile de studiu, preuniversitar, universitar și 

postuniversitar. 

4. Continuarea și inițierea unor parteneriate noi în proiecte naționale și internaționale 

dedicate învățământului de fizică și STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), cum 

ar fi: H2020 Scientix 3 (http://scientix.eu/), ERIS (Exploitation of Research results In School 

practice) sau implicarea în activități viitoare ale colaborării dintre cei peste 70 de parteneri 

(universități și asociații profesionale de fizică) din rețeaua internațională HOPE. 

5. Creșterea rolului SRF în sprijinirea activităților asociațiilor/centrelor profesionale ale 

profesorilor de fizică, din diferitele regiuni ale țării și stimularea performanței didactice a 

profesorilor de fizică.     

6. Participarea echipei secțiunii ,,Fizică și educație’’ la întâlniri cu profesorii de fizică din 

toate județele și menținerea permanentă a comunicării, mai ales prin filialele și sucursalele 

SRF. 

7. Continuarea activităților de stimulare și recompensare a elevilor cu rezultate  foarte bune 

în concursurile de fizică, dar și a studenților și a profesorilor cu activități deosebite care vin 

în sprijinul învățământului de fizică.    

http://scientix.eu/
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8. Promovarea programelor de studiu propuse de facultățile de fizică și de profil tehnic din 

țară, atât pentru ciclul I de studiu (studii universitare de licență), cât și pentru ciclul II (studii 

universitare de masterat).  

9. Promovarea programelor de studiu din cadrul Școlilor Doctorale ale facultăților de profil 

din țară, inclusiv a direcției ,,Fizică educațională’’ din cadrul Școlii Doctorale de Fizică a 

Universității din București. 

10.  Promovarea și sprijinirea, inclusiv logistic și material, a organizării secțiunilor  dedicate 

fizicii educaționale în cadrul conferințelor naționale și internaționale organizate în România. 

11. Sprijinirea și stimularea participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și 

universitar la conferințe naționale și internaționale cu lucrări dedicate fizicii educaționale.  

12. Sprijinirea publicării articolelor având teme educaționale în secțiunile dedicate în 

revistele internaționale de fizică și în special în cele românești recunoscute în bazele 

internaționale de date. 

13. Afilierea membrilor SRF, implicați în procesul de modernizare a învățământului de 

fizică, la organizații de profil internaționale (GIREP, IOSTE) și dezvoltarea cooperarilor cu 

diviziile educaționale ale Societății Europene de Fizică, Societaților Naționale de Fizică din 

alte țări.       

14. Promovarea și sprijinirea, inclusiv logistic și material când este posibil, a evenimentelor 

de promovare STEM, și în special a fizicii. 

15. Popularizarea principalelor proiecte de cercetare și realizări din fizica românească, a 

rezultatelor cercetării internaționale de avangardă prin intervenția personalităților marcante 

din SRF (academicieni, directori de programe, cercetători premiați, cu reputație 

internațională). 

De asemenea, doresc să sprijinim și alte activități dedicate învățământului universitar și 

preuniversitar de fizică și de științe în general, inițiate de către membri ai secțiunii Fizică și 

Educație sau ai Societății Române de Fizică în cadrul filialelor și sucursalelor societății și nu 

numai. 

 

 

  Data: 30.05.2017          Dr. Roxana Zus 

                  


