
Facultatea Fizică și Inginerie

Denumirea programului de licență – 0613.1 Tehnologia Informației

Scurtă descriere a programului: Specialitatea 0613.1 Tehnologia informației se încadrează în
domeniul general de studii 061 Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, domeniul de formare
profesională 0613 Dezvoltarea produselor program şi a aplicaţiilor. Programul Tehnologia informației
are ca scop oportunitățile de dezvoltare la studenți a unui sistem de competențe de analiză critică a
evoluției sistemelor informaționale la nivel mondial, formând noi paradigme ale cunoaşterii, creând
noi concepţii în sistemul tehnologiilor integrate “produs proces” prin cultivarea priceperilor necesare
exercitării profesiilor specifice ştiinţelor inginerești, capabili de a se integra în activitate conform
necesităţilor economiei naţionale. Astfel, tehnologiile ”software” și informația digitală vor fi obiectul
principal de studiu în programul prezentat.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Specialiștii formați la specialitatea Tehnologia informației
sunt solicitați pe piața muncii în companiile IT naționale și internaționale, în instituțiile de învățământ
preuniversitar și universitar (la realizarea modulului Psiho-pedagogic), în secții tehnice și și
informaționale de industrie și de cercetare atât din țară, cât și de peste hotarele ei. Specialiştii -
ingineri pot activa în serviciile publice şi de stat, în laboratoarele ecologice și de prelucrare informației,
în serviciile hidrometeorologice, centrele radio- și telecomunicațiilor şi în alte organizaţii. Specialiștii
din domeniul IT pot participa la elaborarea și dezvoltarea proiectelor tehnico-ştiinţifice informaționale
la nivel național și internațional.

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Tehnologii informaţionale de comunicaţii
2. Limba străină
3. Modul: Fizica generală I: (1. Mecanică. 2. Fizica moleculară)
4. Modul: Matematica superioară I (1. Algebra şi geometria analitică. 2. BCVT)
5. Arhitectura calculatorului
6. Educaţia fizică
Semestrul 2 (30. Credite)
1. Proiectarea bazelor de date
2. Limbaje de programare
3. Fizica generală II: Electricitate şi magnetism
4. Matematica superioară II
5. Bazele matematicii discrete, logica

matematică şi teoria algoritmelor
6. Educaţia fizică
7. Filozofie

Cursuri opționale
● Istoria culturii și civilizației europene
● Instituțiile juridico-statale din Republica

Moldova
● Cultura comunicării interpersonale și

organizaționale.
● Sociologie

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Fizica generală III: Optica, Fizica atomului şi

nucleului
2. Bazele electronicii
3. Metode numerice de calcul
4. C++/ C++
5. Assembler
6. Economie
7. Educaţia fizică

Cursuri opționale
● Republica Moldova: istorie, politică, societate
● Etică și estetică
● Integrare europeană
● Politologie
● Instrumente bancare soft şi hard
● Introducerea în teoria designului PC

Semestrul 4 (30. Credite)
1. Teoria și practica algoritmilor
2. Logica şi sisteme digitale
3. Modul: Elaborarea aplicaţiilor TI (1.SQL, 2.

Cursuri opționale
● Algoritmica grafurilor
● Teoria proceselor şi sistemelor



Visual C++)
4. Arhitectura și avionica dronelor
5. Programarea de sistem
6. Modul: Programarea Hardware. (I.

Programarea microcontrolerelor. II.
Python).

7. Educaţia fizică
8. Practica de inițiere în specialitate

informaţionale

Semestrul 5 (30. Credite)
1. Prelucrarea datelor fizice şi met. Numerice
2. Programare Web: Front-end
3. Modul: Elaborarea aplicaţiilor BD

( 1.Limbaje procedurale pentru BD, 2.
Limbaj de modelare UML)

4. Principiile testării software
5. Modul: Instrumente și metode de

programare: (1. Grafica pe calculator, 2.
Robotica și modelarea 3D)

6. Java

Cursuri opționale
● Design Ingineresc
● Sisteme de operare
● Programarea driverilor
● Prelucrarea digitală a semnalelor

Semestrul 6 (30. Credite)
1. Etica tehnico-științifică și inginerească
2. Interfețele grafice pe baza Open GL și Direct

X
3. Sisteme de operare
4. Programare Web: Back-end
5. Testarea software automatizată
6. BD Web –orientate în ORACLE
7. Teza de an
8. Practica tehnologică

Cursuri opționale
● Securitatea reţelelor de calculatoare
● Modelarea sistemelor biomedicale
● BD Web orientate în My SQL

Semestrul 7 (30. Credite)
1. Sisteme de inteligenţă artificială
2. Realitatea virtuală și augmentată
3. Proiectarea interfeţelor de utilizator
4. Programarea dispozitivelor mobile Android
5. Modul: Tehnologii de rețea (1. Proiect.

rețelelor de calcul. 2. Protocoale de rețea)
6. Istoria fizicii și tehnicii

Cursuri opționale
● Securitatea informațională
● Programarea paralelă
● Securitatea tranzacţiilor
● Proiectarea translatoarelor
● Managementul inovațional

Semestrul 8 (30. Credite)
1. Practica de producţie
2. Practica de cercetare
3. Examen de licență


