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al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe şi al Decanului 

perioada 2012 – 2015 

 

 

I. Structura organizatorică a facultăţii 

 

 

Decan       prof.univ.dr. FILIP Sanda Monica  

Prodecan      prof.univ.dr. GAL Gheorghe Sorin 

Administrator sef al facultatii    conf.univ.dr. FECHETE Ioan 

Director Departament Biologie   conf.univ.dr. CUPŞA Diana 

Director Departament Chimie    conf.univ.dr. CĂRĂBAN Alina 

       / conf.univ.dr. FODOR Alexandru 

Director Departament Fizică    prof.univ.dr. MACOCIAN Eugen-Victor  

/ lector univ.dr. TODERAS Monica  

Director Departament Matematică şi Informatică prof.univ.dr. POPESCU Constantin 

 

Consiliul facultăţii 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Gradul 

didactic 

Funcţia  Departament 

1. Filip Sanda Monica profesor decan Fizică 

2. Gal Gheorghe Sorin profesor prodecan Matematică şi Informatică 

3. Macocian Eugen Victor 

/Toderas Adina Monica 

profesor 

lector  

director 

departament 

Fizică 

4. Popescu Constantin profesor director 

departament 

Matematică şi Informatică 

5. Cupşa Diana conferenţiar director 

departament 

Biologie 

6. Cărăban Alina/ 

Fodor Alexandrina 

conferenţiar director 

departament 

Chimie 

7. Capitanu Carmen Daniela lector membru Fizica 

8. Fechete Ioan conferenţiar membru Matematică şi Informatică 

9. Mureşan Sorin conferenţiar director Matematică şi Informatică 

10. Sas Kovacs Isvan Şef lucrări membru Biologie 

11. Stanasel Oana conferenţiar membru Chimie 

12. Scurt Andreea student membru - 

13. Urs Ioana Delia student membru - 

14. Secare Mirela student membru - 

15. Pop Adina Nicoleta student membru - 

16. Magyar Raluca student membru - 

17. Hodis Alexandru student membru - 

 

Secretar şef facultate: ing.Ştefan Marcela 
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II. ACTIVITATEA DE INVĂŢĂMÂNT 

 

Implementarea procesului de reformă a învăţământului universitar prin: 

 

 Adaptarea curriculei tuturor specializărilor de licenţă şi de masterat la standardele şi la 

indicatorii de performanţă ARACIS. 

 Acreditarea programelor de studii de licenţă (Biologie, Matematica, Fizica medicala, 

Informatica, Ecologia şi protecţia mediului) 

 Acreditarea programelor de masterat în domeniile de licenţă acreditate (Biodiversitatea şi 

monitorizarea ecosistemelor, Chimie structurală şi aplicativă, Fizica explorărilor şi 

terapiilor biomedicale, Sisteme distribuite în Internet,Matematică didactică). 

 Înfiinţarea unor programe de studii noi cu predare in limba engleza, în concordanţă cu 

evoluţia cerinţelor pieţii (Matematica si Fizică medicală)  

 Renunţarea la programele de studii mai puţin solicitate (Matematică aplicată, Fizică 

tehnologică, Fizică informatică, Chimia mediului) 

 

În urma acreditărilor şi a autorizărilor provizorii în cadrul facultăţii funcţionează 9 

specializările de licenţă, 10 specializări pentru studiile de masterat, 1 specializare la doctorat 

şi un proiect de studii postdoctorale. 

 

Studii de Licenţă        

Domeniul de studii Specializarea A/AP 

 

MATEMATICĂ 

Matematică         A 

Matematică informatică        A 

FIZICĂ Fizică A 

Fizică medicală AP 

CHIMIE Chimie A 

BIOLOGIE Biologie A 

INFORMATICA Informatica A 

ŞTIINŢA MEDIULUI Ecologia şi protecţia mediului A 

 

Studii de Master 

Domeniul de studii Specializarea 

MATEMATICĂ Matematica didactica 

FIZICĂ Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale 

CHIMIE Chimie structural si aplicativa 

BIOLOGIE Biodiversitate si monitorizare ecologica 

INFORMATICA Sisteme distribuite în internet 

 

Studii doctorale      Biologie 

 

Studii postdoctorale (2012-2014)    Biologie 
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Tabel nominal  

cuprinzând lista cadrelor didactice titulare ale Faculatii de Stiinte 

 în anul univ. 2015/2016 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Obs. 
Departamentul de Biologie 

1.  Blidar Cristian Felix şef lucrări dr.  

2.  Cicort Lucaciu Alfred Ştefan asist.univ.dr.  

3.  Covaciu Marcov Severus Daniel conf.univ.dr.  

4.  Cupşa Diana prof.univ.dr.  

5.  Petruş Adriana şef lucrări dr.  

6.  Samuel Alina Dora şef lucrări dr.  

7.  Sas - Kovacs Istvan şef lucrări dr.  

8.  Şipoş Angela Monica şef lucrări dr.  

9.  Telcean Ilie Catalin conf.univ.dr.  

10.  Tomulescu Ioana Mihaela conf.univ.dr.  

Departamentul de Chimie 

1.  Badea Gabriela prof.univ.dr.  

2.  Bota Sanda şef lucrări dr.  

3.  Cărăban Alina Maria conf.univ.dr.  

4.  Cozma Alina Claudia şef lucrări dr.  

5.  Fodor Alexandrina conf.univ.dr.  

6.  Hodişan Sorin şef lucrări dr.  

7.  Morgovan Claudia şef lucrări dr.  

8.  Petrehele Anda Ioana şef lucrări  

9.  Sebeşan Mioara şef lucrări dr.  

10.  Stănăşel Oana Delia conf.univ.dr.  

Departamentul de Fizică 

1.  Beiuşeanu Florian Georgian lector univ.dr.  

2.  Căpitanu Carmen Daniela lector univ.dr.  

3.  Chioncel Liviu conf.univ.dr  

4.  Filip Sanda Monica prof.univ.dr.  

5.  Flora Monica lector univ.dr.  

6.  Horea Cristian Dorin lector univ.dr.  

7.  Macocian Eugen Victor prof.univ.dr.  

8.  Marcu Loredana Gabriela prof. univ.dr.  

9.  Moca Paşcu Cătălin prof.univ.dr.  

10.  Simuţ Cecilia Adriana lector univ.dr.  

11.  Toderaş Monica Adina lector univ.dr.  

Departamentul de Matematică şi Informatică 

1.  Alb Lupaş Alina Daciana lector univ. dr.  

2.  Andrei Loriana lector univ.dr.  

3.  Balaj Mircea prof.univ.dr.   

4.  Ban Ioan Adrian prof.univ.dr.  

5.  Bica Alexandru Mihai prof.univ.dr.  

6.  Borşa Emilia Rodica lector univ.dr.  

7.  Cătaş Adriana lector univ.dr.  

8.  Căuş Vasile Aurel conf.univ.dr.  

9.  Cicortaş Graţiela Otilia lector univ.dr.  

10.  Coroianu Lucian lector univ.dr.  

11.  Degeratu Marian lector univ.dr.  

12.  Drăgan Simona Nicoleta lector univ.dr.  

13.  Fechete Dorina Lucia lector univ.dr.  

14.  Fechete Ioan lector univ.dr.  

15.  Gal Gheorghe Sorin prof.univ.dr.  

16.  Iambor Loredana Florentina lector univ.dr.  

17.  Ion Vasile Emilian asist.univ.dr.  
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18.  Laslo Eugen lector univ.dr.  

19.  Mureşan Sorin Nicolae conf.univ.dr.  

20.  Noje Dan Catalin lector univ.  

21.  Oros Georgia Irina conf.univ.dr.  

22.  Oros Horea Gavril lector univ.dr.  

23.  Paşca Daniel prof.univ.dr.  

24.  Popescu Constantin prof.univ.dr.  

25.  Popescu Liviu conf.univ.dr.  

26.  Tripe Adela lector univ.dr.  

27.  Tușe Delia Asist.univ.dr.  

 

În această perioadă au fost elaborate dosare de autoevaluare pentru 8 specializări de licenţă 

Bolognia, 5 specializări master (13 dosare). 

3. Cifra de şcolarizare a fost realizată pentru toate domeniile autorizate şi acreditate, 

atăt în cadrul licenţei căt şi a programelor de masterat şi doctorat.  

4. Reducerea costurilor de şcolarizare a fost realizată prin reorganizarea activităţilor 

didactice pentru specializările înrudite, la toate disciplinele fundamentale cât şi prin normarea 

la maximul a posturilor didactice.  

5. Evaluarea anuală a fost realizată conform procedurilor ARACIS pentru activitatea 

cadrelor didactice, a disciplinelor şi a lucrărilor de laborator. 

6. Au fost diversificate formele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor la toate 

disciplinele. 

7. Elaborarea şi editarea cursurilor, a culegerilor de probleme şi a îndrumătoarelor de 

laborator a fost planificată şi coordonată la nivelul fiecărui departament. 

8. Dotarea cu aparatură multimedia a făcut posibilă extinderea utilizării metodelor 

moderne de predare şi învăţare 

 

 

III. CERCETAREA 

 

Activitatea de cercetare realizată în cadrul facultăţii este compatibilă cu standardele 

internaţionale şi a fost asigurată prin: 

 creşterea numărului de cadre didactice care au titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe: 99,96% 

din cadrele didactice sunt doctori în ştiinţe, 0.04% sunt doctoranzi. 

 organizarea concursurilor de promovare pe posturi didactice astfel încât să fie îndeplinite 

normele şi standardele ARACIS pentru a putea autoriza studiile de masterat în toate 

domeniile din cadrul facultăţii. Au fost scoase la concurs următoarele posturi didactice: 3 

- profesor, 2 - conferenţiar, 3 - lector. 

 Au fost realizate 2 dosare de acreditare a centrelor de cercetare la nivel local. 

 

S-a menţinut calitatea de IOSUD pe domeniul Biologie, din 2008 existând conducătorii de 

doctorat. 

 

Numărul de articole ISI publicate de către cadrele didactice ale facultăţii noastre reprezintă 

peste 81% din totalul articolelor ISI publicate de către Universitatea din Oradea, contribuţia 

facultăţii fiind esenţială la clasificarea universităţii în categoria universităţilor de cercetare şi 

învăţământ, categoria B. 

 

Cadrele didactice ale facultăţii noastre au o experienţă de predare şi de cercetare 

ştiinţifică internaţională de excepţie, suntem beneficiarii a numeroase proiecte cu finanţare 

naţională şi europeană, a unor brevete de invenţie, medalii şi diplome obţinute în competiţii 
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naţionale şi internaţionale, a unui premiu al Academiei Române şi a singurei reviste din 

ţară în domeniul Biologiei acreditată internaţional (ISI). 

 În ultimii 5 ani cadrele didactice ale facultăţii au publicat 563 articole (ISI, BDI, 

CNCSIS B+, B) dintre care 147 articole ISI. 

 Numărul total de citări ISI din ultimii 5 ani, pentru lucrările cotate ISI publicate în 

ultimii    5 ani, este de 900 de citări. 

Numărul de brevete/produse tehnologice publicate în ultimii 5 ani: 8 brevete în 

domeniul Chimie, 2 brevete în domeniul Biologie şi 1 licenţă internaţională în domeniul 

Fizică. 

Pregătirea profesională a studenţilor este completată printr-o bună pregătire ştiinţifică, 

cadrele didactice antrenând studenţii în proiecte de cercetare ştiinţifică ale căror rezultate sunt 

valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate, cotate naţional, cu ISSN, şi internaţional 

(revistă cotată ISI - North-western Journal of zoology, reviste acreditate CNCSIS Analele 

Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică- categoria B+, Fascicola Biologie - 

categoria B, Fascicola Chimie - categoria B, Fascicola Fizică - categoria D ). 

În cadrul facultăţii au fost organizate ediţii ale conferintei internationale „International 

Conference on Sciences" şi Sesiuni Anuale de Comunicări Ştiinţifice ale studenţilor Facultăţii 

de Ştiinţe şi ale cadrelor didactice din Învăţământul preuniversitar. Pentru aceste manifestări a 

fost obţinută finanţare CNCSIS. 

In cadrul facultatii sunt acreditate doua centre de cercetare interdisciplinare : Centrul 

de Cercetare în Științe Naturale Aplicate (SNA - care reuneste cercetarile comune din 

domeniile biologie, chimie si fizica) si Centrul de Cercetare în Analiza Matematică Aplicată 

şi Informatică Teoretică (CCAMAIT). 

 

Departamentele facultatii sunt urmatoarele: Departamentul de Matematică 

Informatică, Departamentul de Biologie, Departamentul de Chimie şi Departamentul de 

Fizică.  

 

Departamentul de Biologie -are în componenţa sa 10 de cadre didactice universitare: 

1 profesor universitar; 3 conferenţiari universitari; 5 lectori universitari; 1 asistent universitar. 

Brevete de invenţie: 2 

Referenţi, experţi evaluatori: 

- membrii/referenti în colective de redacţie a unor reviste ştiinţifice: North-Western 

Journal of Zoology (ISI) 

- Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie, revistă cotată BDI (Thomson 

Reuters în produsul: Zoological Record; CAB Abstracts, DOAJ, etc.)  

- Biharean Biologist, revistă cotată BDI (Thomson Reuters în produsul: Zoological 

Record, DOAJ), Journal of Pharmacy and BioAllied Science, revistă cotată BDI (Open J 

Gate,PubMed); Chronicles of Young Scientists, revistă cotată BDI (DOAJ, Journal of 

Web, etc.) 

Centre de cercetare 

- Centrul de Cercetări Biologice, Clubul Herpetologic Oradea, sediul Oradea 

 

Departamentul de Chimie - are în componenţa sa 10 de cadre didactice universitare 

titulare: 1 profesor universitar; 3 conferenţiari universitari; 6 lectori universitari. 

Brevete, diplome şi medalii: 6 Diplome şi medalii obţinute în competiţii naţionale şi 

internaţionale şi 8 brevete de invenţie. 

Referenţi, experţi evaluatori: 

- referenţi/ recenzenţi Revistă BDI (Chemical abstracts) cotata CNCSIS B, Analele 

Universităţii din Oradea-fascicula CHIMIE, www.chemanalsoradea.com 

http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/info_centru_de_cercetare.pdf#overlay-context=centre-de-cercetare-ale-departamentului-de-chimie
http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/info_centru_de_cercetare.pdf#overlay-context=centre-de-cercetare-ale-departamentului-de-chimie
http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/centru_cercetare-matematica_2013.pdf
http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/centru_cercetare-matematica_2013.pdf
http://stiinte.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm
http://www.bioresearch.ro/bioresearch/revistaen.html
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-5119
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-5119
http://www.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=125&xslttab=2&newtitlesonly=0&search=Analele%20universitatii%20din%20Oradea,%20Fascicula%20Biolog
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=12245119&genre=journal
http://biologie-oradea.xhost.ro/BihBiol/index.html
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=biharean
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=18435637&genre=journal
http://www.opubs.com/jpbs/index.php/jpbs
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=127435
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=127435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%20Pharm%20Bioall%20Sci
http://www.opubs.com/cys/index.php/cys/index
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=09759212&genre=journal
http://www.journalonweb.com/cys/
http://www.journalonweb.com/cys/
http://stiinte.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm
http://www.chemanalsoradea.com/
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- Editor executiv Revista ISSN, ISSN 2066-3250 Ştiinţe exacte şi Ştiinte ale Naturii 

(Oradea) 

- 2 experţi evaluatori de granturi CNCSIS 

Centre de cercetare 

- Centrul de cercetare Chimie Aplicată 

 

Departamentul de Fizică - are în componenţa sa 10 de cadre didactice universitare 

titulare:   4 profesori universitari; 6 lectori universitari. 

Produs tehnologic licenţiat internaţional: 1 

Referenţi, experţi evaluatori 

- referenţi/ recenzenţi la Reviews of Modern Physics , Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials , Physica C , Physical Review Letters ,Physical Review B ,Physics in Medicine 

and Biology, Austral-Asian Journal of Cancer, Journal of Theoretical Biology 

- 3 experţi evaluatori de granturi CNCSIS 

Centre de cercetare 

- Centrul de cercetare Fizica materialelor 

- Centrul de cercetare Modele teoretice cu aplicatii in fizica corpului solid 

 

Departamentul de Matematică şi Informatică -are în componenţa sa 27 de cadre 

didactice universitare titulare: 6 profesori universitari; 4 conferenţiari universitari; 16 lectori 

universitari; 1 asistent universitar. 

Cărţi publicate: 

- 12 monografii publicate în edituri străine (Kluwer, Birkhauser Publ. Co, Chapman and 

Hall, World Scientific Publ. Comp., Nova Science Publ. Inc. ş.a.);  

- 6 monografii în limba engleză publicate în ţară cu ISBN;  

- editare Analele Universităţii din Oradea, fascicola Matematica (apare din 1990 şi este 

recenzată „cover to cover” în Mathematical Review şi Zentralblatt fur Mathematik);  

- editarea volumelor cu ISBN de la conferinţa naţională cu participare internaţională, 

„Conference on Applied and Industrial Mathematics, Oradea. 

Referenţi, experţi evaluatori din DMI: 

- referenţi/ recenzenţi la Informatica(ISI), Journal of Systems and Software(ISI), IEEE 

Transactions on Industrial Electronics(ISI), Information Fusion(ISI), Computers and 

Electrical Engeneering(ISI), Studies in Informatics and Control(ISI), Information 

Sciences(ISI), Fuzzy Sets and Systems(ISI), Soft Computing(ISI), Nonlinear 

Analysis(ISI), Fixed Point Theory and Applications(ISI), Mathematical Reviews, Acta 

Mathematica Hungarica (ISI), Journal of Mathematical Analysis and Applications (ISI),  

- co-editori (editori asociaţi) la Constructive Approximation (ISI), Bol. Soc. Mat. 

Mexicana (ISI), Fuzzy Sets ans Systems (ISI), Approx.. Theor. Appl., J. Fuzzy Math., 

Intern. Journ, Math. And Math. Sci., Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Studies in 

Informatics and Control Journal  

- 4 experţi evaluatori de granturi CNCSIS 

Centre de cercetare 

  Centrul de Cercetare în Analiza Matematică Aplicată şi Informatică Teoretică 

(CCAMAIT) 

 

Creşterea prestigiului ştiinţific al revistelor ”Analele Universităţii din Oradea” – 

matematică, fizică, chimie, biologie şi acreditarea celor in curs de acreditare 

 North Western Jornal of Zoology, înfiinţată în 2005, inclusă din acelaşi an în categoria C 

CNCSIS şi indexată pe baza rezumatelor la Zoological Record (Thomson ISI), DOAJ 

http://stiinte.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm
http://stiinte.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm
http://stiinte.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm
http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/centru_cercetare-matematica_2013.pdf
http://facultatea-stiinte-oradea.ro/sites/default/files/centru_cercetare-matematica_2013.pdf
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(Lund University), Ulrichs International Periodical sDirectory, Zoological Record Plus 

(Biosis and CAS), Thomson BIOSIS – BiologyBrowser, din decembrie 2007 cotată ISI 

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie, Indexată de Institutul de Informare 

a Ştiinţei (Thomson ISI) în produsul ZR (Zoological Record), inclusă în categoria B+ 

CNCSIS 

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Matematică, inclusă în categoria B+ 

CNCSIS 

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Chimie, Indexată în Chemical Abstracts din 

2007, inclusă în categoria B CNCSIS 

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Fizică, inclusă în categoria D CNCSIS 

 Biharean Biologist, înfiinţată în 2007, în scopul sprijinirii activităţii ştiinţifice a tinerilor 

cercetători. 

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, astfel: 

În cadrul facultăţii au fost organizate 2 ediţii ale „International Conference on 

Sciences" (ediţiile 2013, 2015) şi Sesiuni Anuale de Comunicări Ştiinţifice ale studenţilor 

Facultăţii de Ştiinţe şi ale cadrelor didactice din Învăţământul preuniversitar. Pentru aceste 

manifestări a fost obţinută finanţare CNCSIS. 

 

IV. STUDENŢII 

 Au fost realizate contracte şi colaborări cu diferite firme specializate în domeniile 

fundamentale ale facultăţii (informatică, biologie, chimie, fizică) pentru realizarea 

practicii profesionale şi a practicii pedagogice a studenţilor 

 Participarea într-un mumăr mare a studenţilor facultăţii la programul de mobilităţi 

ERASMUS  

 Atragerea studenţilor în activitatea de cercetare 

 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, 2012-2015. 

 Participarea studenţilor la proiectele naţionale şi internaţionale ale facultăţii. 

 Participarea studenţilor la programe de voluntariat. 

 

V. INFRASTRUCTURA 

 Amenajarea şi dotarea laboratoarelor, achiziţia unor echipamente pentru laboaratoare şi 

cabinete, finanţate de către Ministerul Învăţământului şi prin proiectele de cercetare 

câştigate prin competiţie naţională şi internaţională 

 Optimizarea reţelei de internet pentru cadrele didactice şi studenţi 

 Upgradarea reţelei de calculatoare din laboratoarele existente 

 Realizarea activităţilor de renovare, cabinete cadre didactice de la matematică şi 

informatică. 

 

VI. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 Continuarea programelor Socrates- Erasmus cu schimb de studenţi şi cadre didactice 

 Consolidarea relaţiilor existente şi iniţierea de acţiuni de cooperare cu universităţi din 

Europa şi America folosindu-se disponibilităţile spre o asemenea cooperare exprimate de 

universităţi din ţările menţionate 
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VII. MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE 

 

 Cuantificarea activităţii tuturor cadrelor didactice, nedidactice şi a personalului auxiliar 

asigurându-se salarizarea diferenţiată în funcţie de rezultatele profesionale obţinute, 

respactarea procedurilor ARACIS. 

 Participarea directorilor de departament şi a decanului la cursuri de Management 

universitar în cadrul programelor DOCIS, CRID,  

 Continuarea implementării sistemului de evaluare a activităţii academice 

 Pentru o mai bună organizare şi planificare a activităţii au fost înfiinţate comisii la nivelul 

Consiliului facultăţii: Comisia pentru acordarea burselor studenţeşti, Comisia pentru 

orientare profesională a studenţilor, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul 

facultăţii şi a departamentelor, Comisia academică, Comisia de Etică, etc. 

 

VIII. INTERFAŢA CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 Promovarea imaginii facultăţii prin participarea la emisiuni TV, Caravana Admiterii, 

manifestări organizate la nivelul municipiului Oradea şi al judeţului Bihor 

 Au fost organizate acţiuni (admiterea, prezentarea unor firme în domeniile informaticii, 

chimiei, biologiei, fizicii; sesiuni de comunicări, mese rotunde pe teme de educaţie, 

proiecte cu finanţare europeană) în colaborare cu comunitatea locală 

 

 

Oradea, 27.10.15       Decan 

Prof.univ.dr. Sanda Monica Filip 


