
Facultatea Matematică și Informatică

Denumirea programului de licență: 0114.1 Matematică

Scurtă descriere a programului

Programul de studiu la specialitatea 0114.1 Matematică se actualizează permanent în
conformitate cu imperativul momentului istoric în care funcționează și cu cerințele pieței de muncă,
fiind racordat, în prezent, la cerințele prevăzute de Cadrul European al Calificărilor și de Cadrul
Național al Calificărilor. Această racordare presupune respectarea unor standarde unice de predare-
învățare-evaluare, finalitățile de studiu fiind orientate spre obținerea unor cunoștințe teoretice, abilități
practice și competențe sociale și profesionale, necesare în ocupațiile tipice pentru absolventul nivelului
respectiv de studii.

Posibilitățile de angajare a absolvențelor

Obţinând titlul de licenţiat în Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei la specialitatea Matematică,
absolvenții pot activa în calitate de cercetător stagiar în matematică, în informatică sau în educaţie, în
ministere şi departamente, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat, sau în calitate de profesori
de matematică și informatică în gimnazii şi licee.

Semestrul 1 (30)
1. Algebră liniară(6)
2. Logică şi teoria mulţimilor(4)
3. Geometrie analitică(4)
4. Calcul diferenţial şi integral(6)
5. Fundamentele Programării (4)
6. Limbă străină *(6)
7. Educaţie fizică

Semestrul 2 (30)
1. Structuri algebrice(4)
2. Analiză matematică(4)
3. Teoria grafurilor(4)
4. Psihologie(6)
5. Psihologia vârstelor(4)

Psihologia comunicării
6. Educație fizică
7. Practica de inițiere în specialitate (2)

Cursuri opționale (5)
1. Filozofie

Economie
Politologie
Sociologie
Instituțiile juridico-statale din Republica
Moldova

Semestrul 3 (30)
2. Teoria probabilităţilor(5)
3. Analiză funcţională(5)
4. Ecuaţii diferenţiale(4)
5. Pedagogie
6. Educaţie complimentară
7. Educaţie incluzivă
8. Consiliere psiho-pedagogică
9. Practica de iniţiere la pedagogie(3)
10. Educaţie fizică

Cursuri opționale (4)
1. Cultură şi civilizaţie europeană

Republica Moldova: istorie, politică,
societate
Integrare europeană
Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale



Semestrul 4 (30)
1. Analiză complex(3)
2. Didactica matematicii(5)
3. Ecuaţii cu derivate parţiale(3)
4. Statistică matematică(3)
5. Analiză numeric(3)
6. Tehnologii moderne de instruire(4)

Teoria şi metodologia evaluării(4)
7. Teză de an(1)
8. Educaţie fizică
9. Practica extracurriculară(8)

Semestrul 5 (30)
1. Modelare matematică(4)
2. Calcul variaţional(4)
3. Cercetări operaţionale (4)
4. Teoria stabilităţii şi Capitole suplimentare de ecuaţii diferenţiale(5)

Capitole suplimentare de ecuaţii diferenţiale şi Introducere în teoria sistemelor dinamice(5)
5. Capitole suplimentare de analiză funcţională şi Distribuţii (5)

Spaţii Sobolev şi Capitole suplimentare de analiză funcţională(5)
6. Inele şi module şi Capitole suplimentare de analiză complexă (5)

Capitole din teoria algebrelor asociative şi Capitole suplimentare de analiză complex(5)
7. Practica didactică(3)

Semestrul 6 (30)
8. Baze de date(2)
9. Etică profesională(2)
10. Grafică pe calculator (2)

Algoritmi şi programare paralelă(2)
11. Teoria numerelor (2)

Matematică competitivă (2)
12. Geometrie în liceu şi Fundamentele geometriei(4)

Fundamentele geometriei şi Geometria varietăţilor diferenţiabile(4)
13. Practica Pedagogică(9)
14. Practica de Cercetare(4)
15. Examen de Licenţă(5)


