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PLAN MANAGERIAL 
pentru funcția de vicepreședinte al secțiunii: Fizica stării condensate din 

cadrul 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 interesului pentru Fizică, în general, în instituțiile de învățământ din 
România, la toate nivelurile, precum și în ceea ce privește opinia publică și factorii decizionali. 
  
Direcții de acțiune: 
 

I. Creșterea ponderii Fizicii, în general, și a Fizicii stării condensate, în particular 
printre disciplinele studiate în Învățământul universitar și preuniversitar; 

II. Dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare de Fizica stării condensate cu 
aparatură; 

III. Promovarea în rândul tinerilor și a opiniei publice românești a importanței Fizicii 
stării condensate din punctele de vedere didactic și de cercetare aplicativă; 

IV. Creșterea finanțării activităților didactice și de cercetare în Fizica stării condensate. 
 
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: Bazele fizicii solidelor; Spectroscopie 
optică; Metode spectrale bazate pe radiații X, etc. 
Obiectiv 2: Reorientarea predării disciplinelor fundamentale aferente capitolelor din Fizică aferente 
învățământului preuniversitar și universitar de către fizicieni, iar nu de către ingineri; 
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 de Fizica 
stării condensate, ca voluntari sau ca membri activi; 
Obiectiv 5: Realizarea de grupuri de promovare a Fizicii stării condensate către opinia publică, prin 
organizarea de seminarii și demonstrații de laborator cu participarea publicului, evidențiind larga 
aplicabilitate a acesteia în Știință și Tehnică; 
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