
Pe parcursul vieţii de student, poţi participa la 
activităţile Centrului Educaţional şi Cercetare în 
domeniul Matematicii şi Informaticii, să beneficiezi 
de literatură şi software licenţiat din laboratorul Mi-
crosoft.NET, să te antrenezi în activităţile practice 
ale laboratoarelor specializate ale companiilor „Al-
lied Testing”  şi „Cedacri International”, să urmezi 
cursurile şi să obţii certificare în domeniul reţelelor 
de calculatoare la Academia Locală Cisco USM, poţi 
participa la olimpiadele şi conferinţele studenţeşti 
organizate în domeniul tău de studii.  

Studenţii FMI pot obţine burse, inclusiv cele priv-
ind mobilităţi în cadrul Programului Erasmus la alte 
universităţi din străinătate.

Cei care vor opta pentru specialitatea „Manage-
ment Informaţional” vor avea posibilitatea pe lângă 
cursurile de bază de informatică să urmeze şi un pa-
chet de discipline economice cum sunt Micro-mac-
ro economie, Management, Bazele contabilităţii, 
Monedă şi Credit, Econometrie etc. 

     Pe parcursul studiilor la facultate ai posibili-
tatea să urmezi suplimentar cursuri specifice de psi-
hopedagogie.

Specialitatea: Matematică
• Matematician în diverse domenii ale sectorului 

privat şi de stat
• Profesor de matematică.

Specialitatea: Matematică Aplicată
• Matematician-programator în diverse domenii 

ale sectorului privat şi de stat
• Matematician-analist în bănci, burse, întreprin-

deri.

Specialitatea: Informatică
• Administrator de baze de date
• Dezvoltator de sisteme informatice
• Administrator de reţea
• Dezvoltator de software în diverse domenii ale 

sectorului privat şi de stat
• Profesor de informatică.

Specialitatea: Informatică aplicată
• Dezvoltator al sistemelor informaţionale
• Administrator de baze de date
• Administrator de reţea
• Administrator al sistemelor informaţionale ori-

entate profesional într-un domeniu de specializare 
(design, traductologie).

Specialitatea: Management informaţional
• Administrator al resurselor informaţionale
• Manager al sistemelor informaţionale
• Administrator de baze de date
• Administrator de reţea
• Administrator al sistemelor informaţionale ori-

entate profesional într-un domeniu economic.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.
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Doar tu poți decide

 
Posibilități de angajare



 
Teorema succesului Mai mult decât cifre Fii adeptul

noilor tehnologii

Facultatea de Matematică şi Informatică are o 
bogată experienţă în pregătirea specialiştilor în 
matematică şi este prima facultate „de informatică” 
a unei universităţi cu profil non-tehnic din Repub-
lica Moldova. La dispoziţia studenţilor sunt 13 labo-
ratoare de calculatoare pentru seminare şi lucrări 
practice, toate fiind interconectate la reţeaua USM şi 
la reţeaua Internet.

Dacă vei alege specialitatea „Informatică Aplicată” 
vei avea posibilitatea pe lângă cursurile de bază de 
informatică să studiezi şi un pachet de discipline 
care va oferi posibilitatea de aplicare a Informati-
cii în domenii concrete. Vei avea două opţiuni: 
„Informatică Aplicată în Design” şi „Informatică 
Aplicată cu studiul unei limbi străine”. Studenţii de 
la opţiunea „Design” vor urma un şir de cursuri ce ţin 
de WEB-design, cum sunt grafică 2D şi 3D, grafică 
vectorială şi de rastru, sisteme multimedia, animaţie 
computerizată, limbaje scriptuale etc. Studenţii de la 
opţiunea „Limbă Străină Aplicată” vor urma cursu-
rile necesare pentru a însuşi la nivel înalt o limbă 
străină cum ar fi: bazele comunicării, gramatica, lex-
icologia, traducerea scrisă şi orală, analiza şi interp-
retarea textului, terminologie etc. La această opţiune 
vei avea posibilitatea de a opta pentru studierea unei 
limbi străine: engleză, franceză, germană.

Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru dema-
rarea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere 
profesionale în domeniile matematicii sau infor-
maticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi 
Informatică (FMI). 

Mulţi dintre absolvenţii facultăţii activează la nivel 
naţional sau internaţional în cadrul unor companii 
importante (Microsoft, Endava, Cedacri, Allied-
Testing şi multe altele) sau implicându-se în stu-
dii de doctorat au obţinut poziţii de profesori sau 
cercetători în diverse universităţi din ţară şi de peste 
hotare. 

Dacă eşti pasionat de matematică poţi alege 
una din specilaităţile propuse „Matematică” sau 
„Matematică aplicată”.

Fiind student la specilitatea „Matematică” vei 
pătrunde în tainele ei studiind discipline precum: 
algebră, geometrie şi topologie, analiză matematică, 
ecuaţii diferenţiale, probabilităţi şi altele. 

Dacă vei alege specilitatea „Matematică aplicată” 
vei studia discipline ce ţin de: analiză matematică, 
ecuaţii diferenţiale, analiză numerică, metode de 
optimizare, teoria jocului, probabilitate și statistică 
precum şi fundamentele informaticii şi aplicaţiile 
acestora în diverse domenii ale vieţii. Cunoștințele 
obținute la aceste specialități îţi vor permite să con-
tinui studiile la masterat, creându-ţi o pistă pentru 
cercetarea modelelor matematice ale diferitor pro-
cese din fizică, chimie, biologie, medicină, economie 
şi alte domenii.

Pentru cei ce-şi doresc o carieră în informatică  
FMI oferă trei specialităţi:

„Informatică”
„Informatică Aplicată” (pe domenii)
„Management Informaţional”.
Ca student la una din aceste specialități  vei urma 

cursurile de programare, începând de la limbaj de 
asamblare la C++, C#, Java, PHP etc., inclusiv exper-
imentarea altor paradigme precum cea funcţională 
ori programarea logică, vei dobândi cunoştinţele 
de bază necesare proiectării, implementării şi 
exploatării sistemelor informatice. De asemenea, vei 
studia aplicaţii destinate reţelelor de calculatoare şi 
bazelor de date, vei învăţa să implementezi servicii 
WEB, etc.

Cei care vor opta pentru specialitatea „Informatică” 
vor urma cursurile de bază cum sunt arhitectura 
calculatoarelor, fundamentele programării, bazele 
matematice ale informaticii. Ulterior ei vor putea 
să se specializeze mai aprofundat în diverse direcţii 
moderne ale Informaticii, cum sunt Baze de Date, 
Reţele de Calculatoare, Tehnologii de Programare, 
Inteligenţa Artificială.


