
AVANTAJE 
 
 Acces la aparatură de cercetare de ultimă 
generaţie (în valoare de peste 1,5 milioane de 
Euro) şi deschidere spre multe direcţii 
profesionale; 

 Programul de masterat poate reprezenta un 
pas spre cel de doctorat; 

 Pentru profesorii din învăţământul 
preuniversitar – obţinerea unei specializări 
foarte bine apreciate la evaluarea periodică, 
posibilitatea predării unor cursuri opţionale 
de fizica Mediului la elevi (masteratul va fi 
obligatoriu pentru a putea preda la liceu), 
conectarea la cercetare şi deschidere spre un 
eventual doctorat în domeniu; 

 Cei interesaţi de mediu pot veni în contact 
cu cercetarea de vârf din domeniu, cu 
aparatura de ultimă oră şi cu profesori care 
sunt implicaţi în cercetări legate de cele mai 
actuale probleme din Ştiinţele Mediului şi ale 
Pământului, precum şi de Fizica Polimerilor;  

 Programul flexibil al cursurilor; 

 Datorită  competenţelor dobândite, ce pot fi 
transferate în multe domenii, vă puteţi creşte 
semnificativ şansele de angajare în România 
sau în străinătate, datorită colaborărilor 
existente cu Universităţi şi Institute de 
cercetare din ţară şi din străinătate (a se 
vedea secţiunea „Colaboratori“), agenţii de 
mediu şi companii private şi in multe alte 
domenii. 

COLABORATORI 

în România: 

 Administraţia Naţională de Meteorologie 

 Facultatea de Geologie şi Geofizică, 
Universitatea din Bucureşti 

 Institutul de Fizică a Pământului 

 Institutul Naţional de Geodinamică 

 Institutul Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor 

 Institutul Naţional de Cercetare şi 
Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 

 Agenţii de Mediu 

 Institutul Naţional de Cercetări 
Aerospaţiale 

în străinătate: 

 Universitatea din Tuebingen, Germania 

 Universitatea din Utrecht, Olanda 

 Universitatea din Bremen, Germania 

 Laboratoire de Meteorologie, Centre 
National de la Recherche Scientifique, 
Franţa 

 Institutul Alfred Wegener, Germania 

 Institutul de Ştiinţele Atmosferei din 
Bologna, Italia 

 University of Hawaii, USA 

 Woods Hole Oceanographic Institution, 
USA 

CURSURI 
Atmosfera joasă şi înaltă  
Atmosfera este studiată pe toata întinderea sa, de la 
suprafaţa Pământului până spre spaţiul extraterestru. 
Atmosfera joasă se referă la  structura şi dinamica 
troposferei cu accente asupra proceselor care au loc în 
stratul limită planetar (0 - ~1500m) şi care influenţează 
viaţa noastră de toate zilele. Atmosfera înaltă cuprinde 
stratosfera, mezosfera, termosfera, exosfera şi se 
studiază procese de interes deosebit, ca cele legate de 
stratul de ozon, de propagarea undelor de frecvenţe 
diferite în ionosferă, de procesele responsabile de 
interacţia radiaţiei cu materia, de plasmă.  

Sistemul climatic  
Sistemul climatic terestru, format din atmosferă, 
hidrosferă, criosferă, biosferă şi litosferă, prezintă o 
dinamică complexă . Aceasta poate fi inteleasă pe baza 
legilor care stau la baza proceselor din fiecare 
subsistem al sistemului climatic, a interacţiunii dintre 
acestea cât şi a raspunsului acestui sistem la 
constrângerile de natură internă sau externă. 
Întelegerea modului în care "functionează" sistemul 
climatic devine tot mai imperativă în contextul actual, 
în care se constată modificări importante ale climei în 
diferite regiuni ale globului terestru. În cadrul cursului 
sunt prezentate, în mod gradual, de la simplu la 
complex, legile care guvernează dinamica sistemului 
climatic.  

Metode şi echipamente pentru investigarea 
mediului  
Investigarea mediului este, în zilele noastre, o sarcină 
pe cât de stringentă, pe atât de complexă. Având în 
vedere dimensiunea globală a factorilor de mediu, 
metodele de investigare implică de cele mai multe ori 
măsuratori la distanta şi interconectarea rezultatelor în 
cadrul unor vaste reţele internationale. Cursul îşi 
propune o trecere în revistă a metodelor fundamentale 
de investigare, pornind de la fenomenele fizice care 
stau la baza lor şi mergând până la modalităţile de in-
terconectare globală a rezultatelor măsurătorilor locale.  



CURSURI 
Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al Pământului  
În timp ce radiaţia solară reprezintă de departe princi-
pala sursă de energie pentru procesele de la suprafaţa 
Pământului, bilanţul radiativ al acestuia reprezintă un 
aspect esential pentru întelegerea evoluţiei atmosferei 
din punct de vedere termic. În cadrul cursului, sunt 
prezentate în mod interactiv, pe baza a numeroase 
reprezentări grafice, proprietăţile radiaţiei solare, fac-
tori care pot influenţa bilanţul radiativ, precum şi pro-
cesele prin care se realizează această influenţă.      

Câmpuri Naturale  
În cadrul cursului sunt predate noţiuni legate de 
câmpul magnetic terestru şi câmpul gravitaţional. 
Despre câmpul magnetic terestru vor fi tratate aspecte 
legate de variaţiile actuale produse de sursele externe 
şi interne ale acestuia, cât şi variaţiile pe termen lung, 
schimbările de polaritate ale câmpului geomagnetic. Se 
vor discuta implicaţiile de mediu ale acestor variaţii. 
Despre câmpul gravitaţional se vor discuta cauzele, 
anomaliile gravimetrice şi influenţa asupra formei 
Pământului.  

Seismologie  
În cadrul cursului se vor preda noţiunile fundamentale 
de seismologie privind înregistrarea seismelor, 
mecanismele de producere a acestora şi propagarea 
undelor seismice. Se vor discuta elemente de hazard şi 
risc seismic şi implicaţiile asupra societăţii.  

Dinamica interiorului Pământului  
În cadrul cursului se vor trata noţiuni de legate de 
mişcarea plăcilor tectonice privind cinematica şi 
mecanismele care o produc. Se vor discuta procesele 
dinamice în interiorul mantalei şi nucleului şi 
implicaţiile acestora asupra mediului. 

Meteorologie dinamică şi sinoptică  
Cursul după cum îi spune şi numele este dedicat fizicii 
structurilor barice şi de geopotenţial dinamicii acestora 
şi circulaţiei aerului la diferite scări pentru intelegerea 
aspectelor de vreme si cum  procesele pot fi modelate  
pentru ca vremea să  poată  fi prognozată.  

Materiale bioplastice  

Produsele din polimeri sintetici sunt produse ale vieţii 
de zi cu zi dar, pe lângă avantajele incontestabile pe 
care le au, aceste materiale creează câteva mari 
probleme dintre care se pot aminti: 
- impactului negativ pe care îl au asupra mediului. De 
exemplu, o sticla PET se degradează în aproximativ 
100 de ani; 
- fiind compuşi derivaţi ai petrolului, presupun un 
consum ridicat al acestei materii prime, care în ultimul 
timp a devenit scumpă şi deficitară. 
- preţul de cost ridicat al producerii şi reciclării lor. 
Soluţia pentru rezolvarea acestor probleme o 
constituie materialele bioplastice, care sunt materiale 
biodegradabile, obţinute din materii prime 
regenerabile, de tipul polimerilor biodegradabili, 
proveniţi din resurse agricole de tipul celulozei şi 
amidonului.  

Materiale polimere ecologice  

Datorită creşterii accentuate a ponderii în viaţa de zi 
cu zi a materialelor macromoleculare de sinteză, de 
cele mai multe ori neprietenoase cu mediul şi cu 
sănătatea oamenilor, a apărut necesitatea obţinerii pe 
cale naturală şi cu biocompatibilitate totală de 
materiale polimerice cu durabilitate ridicată, cu 
aplicaţii dintre cele mai variate.  
Una dintre principalele probleme ce trebuie rezolvate 
este disponibilitate continuă si abundenţa materiei 
prime din care se obţin aceste materiale. În acest 
scop, se urmăreşte introducerea în circuitul economic 
a produselor naturale vegetale sau animale cu calităţi 
chimice şi biologice care să le facă potrivite pentru 
producerea de materiale macromoleculare.  

O ŞANSĂ ÎN PLUS... 

Masterat 2014-2016 
Fizica Mediului şi a Polimerilor Ecologici 

Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti 

 Aveţi o diplomă de licenţă (în Fizică sau în altă disciplină) 
şi doriţi să vă specializaţi în continuare într-un domeniu 
de actualitate? 

 Sunteţi la începutul sau pe parcursul carierei 
dumneavoastră (în cercetare, învăţământ preuniversitar, 
administraţia publică, organizaţie neguvernamentală, ...) 
şi doriţi să vă creşteţi şansele de angajare sau 
promovare? 

 Urmăriţi angajarea într-o funcţie de conducere în 
administraţia publică? 

 Sau poate doriţi pur-şi-simplu să studiaţi un domeniu de 
mare actualitate? 

 
Răspunsul îl găsiţi aici şi acum: 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, 
Departamentul "Structura Materiei, Fizica Atmosferei şi a 
Pământului, Astrofizică" organizează programul de 
masterat "Fizica Mediului şi a Polimerilor Ecologici" (2014
-2016). 

 La acest program de masterat se pot înscrie persoanele 
posesoare ale unei diplome de licenţă;  perioadele de 
înscriere sunt: 10-18 Iulie şi/sau 5–12 Septembrie 2014.  

 Programul de masterat va oferă o serie de AVANTAJE de 
care puteţi beneficia în cariera dumneavoastră, prin 
cursurile de mare actualitate şi interes ştiinţific/socio-
economic pe care le oferă. 

 Vă aşteptăm ! 

Persoane de contact:  

Prof. Mihai Dima (mihai@dmn.ro) 
Lect. Catalin Berlic (cberlic@yahoo.com) 

 
Informaţii suplimentare legate de admitere vor fi 

disponibile la: http://www.fizica.unibuc.ro  

mailto:mihai@dmn.
mailto:cberlic@yahoo.com

