
organizează ciclul de activităţi 
 

FIZICA FEST 
Craiova, 27-28 mai 2022 

 

În clădirea centrală a Universității din Craiova, Str. A.I.Cuza nr.13 

 

Programul activitatilor 
Vineri, 27 mai 2022: 

  14.00 – 17.00: Concursul interjudețean de fizică ”Liviu Tătar” – concurs înscris  

 în calendarul Ministerului Educației, adresat elevilor olimpici. 

  18.00 - 22.00: Întâlnire colegială a membrilor asociației AC și a invitaților. 

Sâmbată, 28 mai 2022: 

  9.00 – 10.00: Finala concursului  ”Profiz” – concurs de promovare a fizicii,  

adresat masei largi de elevi de liceu. 

  9.30 - 10.00: ADUNAREA GENERALĂ AC - Alegerea noilor structuri de  

conducere ale asociației.  

10.00-11.00: ”Experiment Fest”– prezentarea unor echipamente și experimente  

 în laboratoarele facultății. 

11.00 -12.00: Simpozionul național ”Florea Uliu” – Sesiune de comunicări  

științifice prezentate de membri ai asociaţiei AC şi de alţi invitaţi pe  

tema ”Clasic și modern în predarea fizicii”.  

12.00-13.00: Festivitate de premiere - premierea câștigătorilor de la 

concursurile Profiz și Liviu Tătar. 
 

 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Departamentul de Fizică şi 
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  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
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SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ”FLOREA ULIU” 
 

cu tema 

"Clasic și modern în predarea fizicii”  

 

Craiova, 28 mai 2022 

 

Departamentul de Fizică de la Universitatea din Craiova, împreună cu Asociația Fizicienilor Craioveni 

AɸC, organizează în data de 28 mai 2022, la sediul din Craiova, Str. A.I.Cuza nr.13, 

 

Simpozionul național ”Florea Ului”, cu tema ”Clasic și modern în predarea fizicii”. 

 

Simpozionul va include o sesiune de prezentări invitate și o sesiune de lucrări în format poster. Colegii 

profesori din preuniverstar se pot înscrie pentru sesiunea de lucrări poster, transmițând până la 

data de 20 mai 2022, prin email, la adresa fizica@central.ucv.ro, cu carbon copy la 

rconsta@central.ucv.ro,  titlul comunicării și autorii acesteia. După înscriere, autorii vor primi 

informații referitoare la modalitatea de organizare a sesiunii.  

 

O parte dintre lucrările prezentate în format poster pot să fie incluse, după recenzare, în revista 

"Interferențe", revistă cu ISSN editată de UCV. În acest scop, autorii interesați vor trebui să 

transmită până la o dată ulterioară simpozionului (care va fi precizată), lucrările redactate integral, ca 

fișiere docx de maxim 8 pagini  A4  (cu Times New Roman 12). 

 

Programul simpozionului, cu toate lucrările acceptate pentru prezentarea poster, va fi postat pe site-

ul UCV, la adresa http://cis01.central.ucv.ro/physics/ 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT FIZICĂ, 

Conf.univ.dr. Iulian Petrișor 
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