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Scurtă descriere a programului

Absolventul programului este un specialist de înaltă calificare care posedă cunoștințe, abilități
și competențe cheie în domeniile ce țin de fundamentele teoretice ale informaticii și limbajelor de
programare, automatizarea proiectării produselor software, baze de date, tehnici de programare,
grafică, programare Web, inteligență artificială, securitatea informației, managementul informațional,
tehnologii de rețea. Absolventul programului posedă cunoștințe, capacități și competențe cheie pentru
dezvoltarea produselor și tehnologiilor software pentru o gamă largă de domenii de activitate umană.

Posibilitățile de angajare a absolvenților

Absolventul programului de master Informatică Aplicată poate să activeze în calitate de
informatician, programator, manager de sisteme informatice, proiectant de sisteme informatice,
dezvoltator de software, administrator de baze de date și de rețele de calculatoare, în ministere și
departamente, întreprinderi de stat sau private, firme și companii producătoare de software, în diverse
domenii ale sectorului privat și de stat.

Semestrul 1 (30)
1. Teoria compilării și semantica limbajelor de programare (8)
2. Paradigme de programare (8)
3. Tehnologii de programare (7)
4. Programarea vizuală (7)

Semestrul 2 (30)
1. Depozite de date și data mining (8)
2. Managementul și auditul securității informației (8)
3. Automatizarea proiectării produselor software (7)

Machine learning (7)
Securitatea tranzacțiilor electronice (7)
Realitate virtuală și augmentată /AVR (7)

4. Tehnologii WEB (7)
Baze de date obiect-relaționale (7)
Securitatea informației întreprinderi i(7)
Modelare și imprimare 3D (7)

Semestrul 3 (30)
1. Modelare și simulare (8)

Baze de date distribuite (8)
Managementul informațional (8)
Afaceri electronice (8)
Dezvoltarea jocurilor (8)

2. Grafica 3D pe calculator (6)
Testare software automatizată (6)
Calcul paralel și distribuit pe clustere (6)
Sisteme de design WEB orientate pe animație (6)
Interfețe și testări (6)



3. Modele matematice în Bioinformatică (6)
Tehnologii de prelucrare a bazelor de date (6)
Tehnologii fără fir (6)

4. Practica de specialitate (10)

Semestrul 4 (30)
Teza de master (30)


