
Facultatea Matematică și Informatică

Denumirea programului de licență: 0541.2 Matematici aplicate

Scurtă descriere a programului

Specialiștii pregătiți în cadrul acestei specialități sunt absolut indispensabili atât cercetărilor în
sfera matematici și aplicațiilor ei, cât și în învățământul din Republica Moldova – preuniversitar și
universitar – dată fiind orientarea ei de a pregăti cadre științifice, didactice și intelectuali de prestigiu
în domeniul vizat nu doar pentru a profesa, dar și pentru a promova valori științifice și aplicative.
Problemele reale din societatea contemporană subliniază necesitatea specialiştilor calificaţi în
domeniul Matematicii Aplicate, capabili să contribuie la rezolvarea diverselor probleme. Specificul
domeniului de formare constă în aplicabilitatea teoriilor şi metodelor matematice în diverse domenii
ale economiei naţionale şi furnizarea pe piaţa şi furnizarea pe piaţa muncii a specialiştilor de înaltă
calificare in domeniul Matematicii aplicate contemporane.

Posibilitățile de angajare a absolvențelor

Obţinând titlul de licenţiat în Matematică la specialitatea Matematici aplicate, absolvenții pot
activa în calitate de matematician, matematician-analist, matematician-programator, în orice ramură de
cercetare, dezvoltare şi de producere, care asigură activitatea socială (politică, administrativă, de
informare, educaţională, etc.) şi economică (producţie, aprovizionare, desfacere, investiţii, prestare a
serviciilor), în instituţii, organizaţii, întreprinderi sau firme, în activitatea cărora se aplică modelarea
matematică, calculatoare, sisteme şi tehnologii informaţionale, în ministere şi departamente,
întreprinderi de stat sau private, firme şi companii producătoare de software, sau în calitate de
profesori de matematică şi informatică în gimnazii şi licee, dacă au urmat modulul psiho-pedagogic

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(5)
2. Analiză matematică(5)
3. Topologie şi Teoria măsurii(5)
4. Teoria grafurilor(4)
5. Softuri matematice(4)
6. Educație fizică
7. Practica de inițiere în specialitate (2)

Cursuri opționale (5)
1. Filozofie
2. Economie
3. Politologie
4. Sociologie
5. Instituțiile juridico-statale din Republica

Moldova
Semestrul 3 (30)

1. Teoria probabilităţilor(5)
2. Analiză funcţională(5)
3. Ecuaţii diferenţiale(4)

Cursuri opționale (4)
1. Cultură şi civilizaţie europeană
2. Republica Moldova: istorie, politică,



4. Geometrie diferenţială(4)
5. Metode de optimizare(4)
6. Programare orientată obiect (4)
7. Educaţie fizică

societate
3. Integrare europeană
4. Cultura comunicării interpersonale şi

organizaţionale
5. Etică și estetică

Semestrul 4 (30)
1. Analiză complex(4)
2. Analiză numeric(4)
3. Ecuaţii cu derivate parţiale(4)
4. Statistică matematică(4)
5. Capitole speciale de matematică discretă şi Metode numerice de rezolvare a sistemelor

neliniare(5)
Calcul tensorial, mecanica mediilor continue şi Logica matematică în criptarea informaţiei(5)
Geometrie asistată de calculator, Mașini Turing și algoritmi fundamentali(5)

6. Statistică demografică, Modele şi metode decizionale(4)
Statistică social-economică şi Teoria aşteptării(4)
Geometrie afină şi Geometrie proiectivă(4)

7. Teză de an(1)
8. Educaţie fizică
9. Practica de Specialitate(4)

Semestrul 5 (30)
1. Modelare matematică(4)
2. Calcul variational(4)
3. Cercetări operaţionale(4)
4. Geometrie asistată de calculator şi Metode numerice în algebra liniară(6)

Metode, algoritmi de triangulare şi Calcul numeric matriceal(6)
Capitole suplimentare de ecuații diferențiale și Capitole suplimentare de analiză
funcțională(6)

5. "Maşini Tiuring, algoritmimi fundamentali şi Optimizare discretă: modele şi algoritmi(6)
Introducere în teoria algoritmilor şi Planificarea experimentului(6)
Teoria grupurilor și distribuții(6)

6. Metode aproximative de rezolvare a problemelor variaţionale şi Control optimal: modele şi
algoritmi(6)
Metode numerice pentru probleme variaţionale şi de control optimal continuu şi Metode
numerice pentru probleme de control optimal discret(6)
Optimizare discretă și Modelarea matematică a proceselor economico-financiare(6)

Semestrul 6 (30)
1. Baze de date(2)
2. Etică profesională(3)
3. Grafică pe calculator(2)

Algoritmi şi programare paralelă(2)
4. Modelarea matematică a proceselor economice şi financiare(2)

Matematici actuarial(2)
Inele și module(2)

5. Jocuri cooperatiste, probleme de negociere şi Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor cu
derivate parţiale(4)
Jocuri dinamice şi ierarhice; modele şi metode numerice în probleme de evoluţie(4)



Metode numerice de rezolvare a sistemelor neliniare și probleme de control optimal(4)
6. Practica de producţie(6)
7. Practica de cercetare(6)
8. Examen de licenţă(5)


