
Concursul Naţional Studenţesc de Fizică 

DRAGOMIR HURMUZESCU 



Scurt istoric 

• Între anii 1957 si 1988 in România s-a desfăţurat concursul pentru 

studenţi "Traian Lalescu", având două secţiuni Fizică şi Matematică. 

 

 

• Începând cu 2008, concursul "Traian Lalescu" a fost reluat având tot 

două secţiuni, dar de această dată Matematică si Informatică. 

 



• În anul 2012 cu ocazia împlinirii a 
50 ani de la înfiinţarea Facultăţii 
de Fizică a Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se 
organizează prima ediţie a 
Concursului Naţional Studenţesc 
de Fizică "Dragomir Hurmuzescu" 
reînnodând tradiţia concursurilor 
dedicate studenţilor Facultăţilor 
de Fizică. 

 

•  La prima ediţie au participat 
studenţi de la ciclul de studii 
universitare de licenţă ai 
Facultăţilor de Fizică de la 
Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza" din Iaşi (UAIC), 
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) 
şi Universitatea de Vest din 
Timişoara (UVT). 

 



• Cea de-a doua ediţie a 

concursului, cea din 2013 a 

fost organizată de Facultatea 

de Fizică a Universităţii 

Babeş-Bolyai.  

 

• La această ediţie au participat 

studenţi de la ciclul de studii 

universitare de licenţă ai 

Facultătilor de Fizică de la 

UAIC, UBB şi UVT. 



• La a treia ediţie a concursului, 

cea din 2014, organizată de 

Facultatea de Fizică a 

Universităţii de Vest din 

Timişoara. 

 

•  La concurs au participat şi 

studenţi ai Facultăţii de Fizică 

de la Universitatea din 

Bucureşti si ai Departamentului 

de Fizică de la Universitatea 

din Craiova. 



• Ediţia din 2015 a Concursului 

Naţional Studenţesc de Fizică 

"Dragomir Hurmuzescu" va fi 

organizată de Departamentul 

de Fizică al Universităţii din 

Craiova şi vor participa 

studenţi din toate cele cinci 

centre universitare. 



Obiectivele concursului  

• Conform Regulamentului Concursului Naţional Studenţesc de 
Fizică "Dragomir Hurmuzescu" se urmăreşte stimularea 
pregătirii de calitate a studenţilor de la Facultăţile de Fizică din 
universităţile româneşti, a spiritului de competiţie la nivel 
local şi naţional. 

 

•  Prin organizarea concursului, se urmăreşte şi evidenţierea 
studenţilor merituoşi. 

 



Participarea la concurs 
• La concurs poate participa orice student al Facultăţilor de Fizică din 

România, înscris la ciclul de studii universitare de licenţă. 
 

• Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu" 
este organizat în două etape:  

  - etapa locală, la nivelul facultăţilor 
  - etapa naţională, organizată de o universitate desemnată 

 anual prin consensul participanţilor. 
 
• Etapa naţională se desfăşoară de regulă în ultima zi de sâmbătă din 

luna Martie. Participanţii sosesc vineri şi pleacă duminică. 
 

• La etapa naţională a concursului, fiecare facultate participă cu o 
echipă formată din 7 studenţi (2 studenţi din anul I, 2 studenţi din 
anul II şi 3 studenţi din anul III/IV) şi un cadru didactic însoţitor. 
 


