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FACULTATEA DE FIZICĂ.
.

Un pas important pentru viitoarea ta carieră!!!!

O ZI STUDENT LA FIZICĂ
Programul de o zi constă într-o dimineață petrecută la Facultatea de Fizică a Universităţii de
Vest din Timişoara, un tur al laboratoarelor, participare alături de studenţi la cursuri şi
seminarii, informații despre studiul la Facultatea de Fizică și oportunităţi în carieră. Vă vor
fi prezentate de asemenea, temele de cercetare abordate de cadrele didactice din facultate.
Prânzul va fi servit împreună cu Decanul Facultăţii de Fizică la restaurantul Universităţii de
Vest. După amiază veţi avea posibilitatea să vizitaţi campusul universităţii însoţiţi de
studenţi ai Facultăţii de Fizică.
Programul se adresează elevilor din orice liceu şi poate fi accesat în mod individual de
fiecare elev printr-o planificare prealabilă.
Pentru grupurile organizate de elevi (max. 15 participanţi) pot fi organizate şi cursuri
demonstrative pe diferite teme de fizică, împreună cu o vizită la Experimentarium TM. Şi în
acest caz este necesară o planificare prealabilă.
Programul este prevăzut a se desfăşura în fiecare zi de vineri (cu excepţia vacanţelor
şcolare) la sediul Facultăţii de Fizică din Bd. V. Pârvan nr. 4, Timişoara. Vă rugăm să
anunţaţi intenţia de a participa la acest program printr-un email la mihail.lungu@e-uvt.ro sau
un telefon la 0745604078 cu cel puţin o săptămână în avans.
Programul poate fi prezentat şi în licee din afara Timişoarei, în condiţiile în care, profesori
din acele licee organizează întâlnirile cu elevii interesaţi. În aceste cazuri, cadre didactice
de la Facultatea de Fizică se vor deplasa în acele licee pentru a prezenta cursuri
demonstrative, informații despre studiul la Facultatea de Fizică și oportunităţi în carieră.

Vă aşteptăm!
~Avem certitudinea că studiul Fizicii vă poate oferi o bună pregătire pentru
aproape orice carieră, în primul rând pentru că vă învaţă cum să analizaţi
problemele complexe și vă oferă o bază de cunoştinţe şi competenţe solide care
pot fi aplicate în orice domeniu tehnic şi nu numai.~
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.108, www.physics.uvt.ro.
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