
Research areas and topics list for doctoral studies 
 

 

Nr. 

Doctoral 

supervisor 

 

E-mail address 
The 

doctoral 
field 

Research topics 

1 
Călin 

Alexandru UR 
calin.ur@eli-np.ro 

Exact physics 
sciences 

 

1. Advanced techniques for detecting and 
measuring gamma radiation 

2. Gamma beam characterization systems 

3. The electron and gamma beam physics 

4. The study of nuclear structure in photonuclear reactions 

5. Industrial and non-destructive analysis 
applications with monochrome gamma beams 

2 

Dimiter 

Loukanov 

BALABANSKI 

dimiter.balabanski@eli- 
np.ro 

Exact physics 
sciences 

 

1. Nuclear structure and nuclear reactions 

2. Nuclear astrophysics 

3. Nuclear instrumentation and applications 

3 
Cătălin Petru 
MIRON 

catalin.miron@eli-np.ro 
Exact physics 

sciences 
 

1. Ultra-fast dynamics of atoms, molecules, and 
aggregates probed by laser pulses and laser with free, 
short and intense electrons 

2. High resolution molecular X-ray spectroscopy 

3. The structure and properties of isolated nano-objects 
studied using synchrotron radiation, laser, and free 
electron laser  

4 
Cătălin Mihai 

TICOȘ 
catalin.ticos@eli-np.ro 

Exact physics 
sciences 

 

1. Study of complex plasmas (microparticle plasmas, 

plasma crystals) 

2. Plasma jet applications 

 
3. Plasma acceleration of electrically charged particles 

mailto:calin.ur@eli-np.ro
mailto:catalin.miron@eli-np.ro
mailto:catalin.ticos@eli-np.ro


5 
Emil-Ioan 
SLUŞANSCHI 

emil.slusanschi@cs.pub.ro 

Engineering 
sciences- 

Computers 
and 

information 
technology 

 

1. Automated differentiation techniques for Java Byte code 

2. Data storage and processing, scientific 
calculation and CIT infrastructures for ELI-NP 

3. Geolocation and Semantic Analysis of Aerial Images 
Using Object Recognition and Alignment Techniques 
geometric 

4. Development of efficient and secure calculation 
and communication mechanisms using GPGPU 

5. Nuclear Astrophysics using Time Projection 
Chamber (TPC) at ELI-NP 

 

 
 

 

 

 

Lista domeniilor și temelor de cercetare pentru studiile doctorale 

 

 
 

Nr. 
Conducator 

de doctorat 
Adresa e-mail 

Domeniul 
doctoral 

Teme de cercetare 

1 
Călin 

Alexandru UR 
calin.ur@eli-np.ro 

Științe 
exacte-Fizică 

1. Tehnici avansate pentru detecția și măsurarea 
radiațiilor gama 

2. Sisteme de caracterizare ale fasciculelor gama 

3. Fizica fasciculelor de electroni și gama 

4. Studiul structurii nucleare în reacții fotonucleare 

mailto:emil.slusanschi@cs.pub.ro
mailto:calin.ur@eli-np.ro


5. Aplicații industrial și de analiza nedistructivă cu 
fascicule gama monocromatice 

2 

Dimiter 

Loukanov 

BALABANSKI 

dimiter.balabanski@eli- 
np.ro 

Științe 
exacte-Fizică 

1.Structura nucleară și reacții nucleare 

2. Astrofizică nucleară 

3. Instrumentație și aplicații nucleare 

3 
Cătălin Petru 
MIRON 

catalin.miron@eli-np.ro 
Științe 

exacte-Fizică 

1.Dinamici ultra-rapide de atomi, molecule, și agregate 
sondate cu pulsuri laser și laser cu electroni liberi, scurte 
și intense 

2.Spectroscopie moleculară de raze X la înaltă rezoluție 

3.Structura și proprietățile nano-obiectelor izolate studiate 
cu ajutorul radiației sincrotron, laser, și laser cu electroni 
liberi 

4 
Cătălin Mihai 

TICOȘ 
catalin.ticos@eli-np.ro 

Științe 
exacte-Fizică 

1.Studiul plasmelor complexe (plasme cu microparticule, 

cristale in plasma) 

2. Aplicatii ale jeturilor de plasma 

 
3.Accelerarea in plasma a particulelor incarcate electric 

mailto:catalin.miron@eli-np.ro
mailto:catalin.ticos@eli-np.ro


5 
Emil-Ioan 
SLUŞANSCHI 

emil.slusanschi@cs.pub.ro 

Ştiinţe 
inginereşti- 

Calculatoare 
şi tehnologia 
informaţiei 

1. Tehnici de diferențiere automatizată pentru Java Byte 
code 

2. Stocarea și procesarea datelor, calcul științific și 
infrastructuri ITC pentru ELI-NP 

3. Geolocalizare și analiză semantică a Imaginilor Aeriene 
utilizând tehnici de recunoaștere a obiectelor și aliniere 
geometrică 

4. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente și sigure de 
calcul și comunicare utilizând GPGPU 

5. Astrofizica nucleară folosind Camera de Proiecție 
a Timpului (eng.TPC) la ELI-NP 

 
 
 

mailto:emil.slusanschi@cs.pub.ro

