




Anul de 
studii 

Academic
year

Activităţi didactice 
Course Calendar

Sesiuni de examene 
Examinations

Stagii de practică 
Internships

Vacanţe
Holidays

Sem. I
First sem.

Sem. II
Second sem.

Sem. I
First sem.

Sem. II
Second sem.

Iarnă
Winter

Primăvară
Spring

Vară
Summer

I 01.09-14.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks)

25.01-15.05 
[15 săptămâni^ 

(15 weeks)

15.12-23.12 
11.01-23.01 

(4 săptămâni) 
(4 weeks)

17.05-07.06 
(3 săptămâni)

(3 weeks)

24.12-08.01 
(2 săptămâni)

(2 weeks)

Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

03.05-10.05

21.06-31.08 
[10 săptămâni] 

(10 weeks)

II 01.09-14.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks)

24.01-24.04 
[13 săptămâni^ 

(13 weeks)

15.12-23.12 
10.01-22.01 

(4 săptămâni) 
(4 weeks)

02.05-21.05 
(3 săptămâni)

(3 weeks)

23.05-18.06 
Practica extracurriculară 

Extracurricular 
Intemship 

(4 săptămâni)
(4 weeks)

24.12-09.01 
(2 săptămâni)

(2 weeks)

Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

25.04-02.05

20.06-31.08 
[10 săptămâni; 

(10 weeks)

III 01.09-14.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks)

09.01-25.02 
(7 săptămâni) 

(7 weeks)

15.12-30.12 
(2 săptămâni) 

(2 weeks)

27.02-11.03 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 
30.05-25.06 

(4 săptămâni) 
(4 weeks)*

13.03-29.04 
Practica pedagogică 

Intemship in Pedagogy 
(6 săptămâni)

(6 weeks) 
02.05-27.05 

Practica de cercetare 
Research Intemship 

(4 săptămâni)
(4 weeks)

31.12-08.01 
(1 săptămână) 

(1 week)

Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

17.04-24.04

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Cod D enum irea unităţii de curs/m odulului

Num ăr de ore Num ărul de ore pe 
tipuri de activităţi
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ANU L I

Sem estrul I

F.01.0.001 Algebră liniară 180 90 90 45 45 0 Examen 6
F.01.0.002 Logică şi teoria mulţimilor 120 60 60 30 30 0 Examen 4
F.01.0.003 Geometrie analitică 120 60 60 30 30 0 Examen 4
F.01.0.004 Calcul diferenţial şi integral 180 90 90 45 45 0 Examen 6
F.01.0.005 Fundamentele programării 120 60 60 30 0 30 Examen 4
G.01.0.006 Limbă străină * 180 60 120 0 60 0 Examen 6
G.01.0.007 Educaţie fizică 15 15 0 0 15 0 Colocviu

T otal Sem .I 915 435 480 180 225 30 30

Sem est rul II

F.02.0.008 Structuri algebrice 120 75 45 45 30 0 Examen 4
F.02.0.009 Analiză matematică 120 90 30 45 45 0 Examen 4
F.02.0.010 Teoria grafurilor 120 60 60 30 30 0 Examen 4
F.02.0.011 Psihologie 180 75 105 30 45 0 Examen 6
S.02.A.112 Psihologia vârstelor 120 45 75 15 30 0 Examen 4
S.02.A.113 Psihologia com unicării



U.02.A.014

U.02.A.015

U.02.A.016

U.02.A.017

U.02.A.018

Filozofie
Philosophy
Economie
Economy
Politologie
Political sciences
Sociologie
Sociology
Instituţiile juridico-statale din Republica Moldova

150 60 90 30 30 0 Examen 5

G.02.0.019 Educaţie fizică 15 15 0 0 15 0 Colocviu

Practica de iniţiere la psihologie 90 0 90 0 0 0 Examen 3

T otal Sem .II 915 420 495 195 225 0 30

T otal A nul I 1830 855 975 375 450 30 60

A N U L II

Sem estrul III

F.03.0.020 Teoria probabilităţilor 150 75 75 30 30 15 Examen 5

S.03.0.121 Analiză funcţională 120 60 60 30 30 0 Examen 4
S.03.0.122 Ecuaţii diferenţiale 120 60 60 30 30 0 Examen 4
F.03.0.023 Pedagogie 180 75 105 30 45 0 Examen 6
5.03.A.124
5.03.A.125
5.03.A.126

Educaţie com plim entară  
Educaţie incluzivă  
C onsiliere psih o-pedaşoşică

120 45 75 15 30 0 Examen 4

U.03.A.027
U.03.A.028
U.03.A.029
U.03.A.030
U.03.A.031

Cultură şi Civilizaţie Europeană
Republica Moldova: istorie, politică, societate
Integrare Europeană
Cultura Comunicării Interpersonale şi
Organizaţionale

120 60 60 30 30 0 Examen 4

G.03.0.032 Educaţie fizică 15 15 0 0 15 0 Ev

Practica de iniţiere la pedagogie 90 0 90 0 0 0 Examen 3

T otal Sem .III 915 390 525 165 210 15 30

Semestiru lIV

F.04.0.033 Analiză complexă 90 52 38 26 26 0 Examen 3

F.04.0.034 Didactica matematicii 150 65 85 26 39 0 Examen 5
S.04.0.135 Ecuaţii cu derivate parţiale 90 65 25 39 26 : o Examen 3
S.04.0.136 Statistică matematică 90 52 38 26 0 26 Examen 3
S.04.0.137 Analiză numerică 90 65 25 26 13 26 Examen 3
5.04.A.138
5.04.A.139

T ehnologii m oderne de instruire  
Teoria şi m etodologia evaluării

120 39 81 13 26 0 Examen 4

S.04.0.140 Teză de an 30 0 30 0 0 0 Examen 1
G.04.0.041 Educaţie fizică 13 13 0 0 13 0 Ev

Practica extracurriculară 240 0 240 0 0 0 Examen 8

Total Sem .IV 913 351 562 156 143 52 30

Total Anul II 1828 741 1087 321 353 67 60

ANUI1» III

Sem estrul V

S.05.0.142 Modelare matematică 120 60 60 30 0 30 Examen 4

S.05.0.143 Calcul variaţional 120 60 60 30 0 30 Examen 4
S.05.0.144 Cercetări operaţionale 120 60 60 30 0 30 Examen 4
5.05.A.145

5.05.A.146
Teoria stabilităţii şi C apitole suplim entare de 
ecuaţii diferenţiale
Capitole suplim entare de ecuaţii diferenţiale şi 
Introducere în teoria sistem elor dinam ice

150 75 75 45 30 0 Examen 5

5.05.A.147

5.05.A.148

Capitole suplim entare de analiză funcţională şi 
D istribuţii
Spaţii Sobolev şi C apitole suplim entare de analiză 
funcţională

150 75 75 45 30 0 Examen 5

S.05 .A. 149 

S.05.A.150

Inele şi m odule şi C apitole suplim entare de analiză 
com plexă
C apitole din teoria algebrelor asociative şi 
Capitole suplim entare de analiză com plexă

150 90 60 60 30 0 Examen 5

Practica didactică 90 0 90 0 0 0 Examen 3



T otal Sem .V | 900 |1 4201| 480 |i2401I 90 IM 30

Sem estrul VI

S.06.0.151 Baze de date 60 28 32 14 0 14 Examen 2
G.06.0.052 Etică profesională 60 28 32 14 14 0 Examen 2
5.06.A.153
5.06.A.154

Grafică pe calculator 
Algoritmi şi programare paralelă

60 35 25 14 0 21 Examen 2

5.06.A.155
5.06.A.156

Teoria num erelor  
M atem atică com petitivă

60 35 25 21 14 0 Examen 2

5.06.A.157
5.06.A.158

G eom etrie în liceu şi Fundam entele geom etriei 
Fundam entele geom etriei şi G eom etria varietăţilor  
diferenţiabile

120 70 50 42 28 0 Examen 4

Practica Pedagogică 270 0 270 0 0 0 Examen 9
Practica de Cercetare 120 0 120 0 0 0 Ev 4
Examen de Licenţă 150 0 150 0 0 0 Examen 5

T otal Sem .VI 900 196 704 105 56 35 30

T otal Anul III 1800 616 1184 345 146 125 60

Total 5458 2212 3246 1041 949 222 180

* Notă: Limba engleză / Limba franceză
Limba română pentru alolingvi

Num ăr de ore Num ărul de ore pe
tipuri de activităţi
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G.Ol.O.159 Limba română de comunicare 120 1 I 0 4 0 examen 4

G.02.0.160 Limba română de comunicare 120 1 II 0 4 0 examen 4

STAGIILE DE PRACTICĂ

Nr. d/o Tipul stagiului de practică

An
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Perioada
desfăşurării

Număr de 
ECTS

1 Practica de iniţiere la psihologie I II 2//90 pe parcursul semestrului 3

2 Practica de iniţiere la pedagogie II III 2//90 pe parcursul semestrului 3
3 Practica didactică III V 2//90 pe parcursul semestrului 3
4 Practica extracurriculară II IV 4//240 iunie-iulie 8
5 Practica pedagogică III VI 61/210 martie-mai 9

6 Practica de cercetare III VI 4//120 mai 4

Total 0 30
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1
Limba engleză II (nivel intermediar) 120,

60 60 0 60 0 Examen 4
sem. II

2
Limba engleză III (nivel avansat) 120,

60 60 0 60 0 Examen 4
sem.III

1 Softuri matematice 120, 45 75 30 0 15 Examen 4
sem. II

2 Topologie şi Teoria măsurii 150,
90

60 45 45 0 Examen
sem. II 5

5 Geometrie diferenţială 120,
60

60 30 30 0 Examen
sem.III 4

6 120, 60 4
Metode de optimizare sem.III 60 30 0 30 Examen

7 120, 45 75 15 0 30 Examen 4
Programare orientată obiect sem.III

8 Teoria grupurilor, Extinderi de corpuri şi Teoria 150, 52 68 39 26 0 Examen 5
Galois sem. IV

9 Teoria grupurilor şi Aritmetică teoretică 150, 65 68 39 26 0 Examen 5
sem. IV

10 Geometrie asistată de calculator, Maşini Turing şi 150, 65 68 39 26 0 Examen 5
algoritmi fundamentali sem. IV

11 Geometrie afină şi Geometrie proiectivă 120, 65 55 39 26 0 Examen 4
sem. IV

12 Geometrie afină şi Elemente de geometrie discretă 120, 65 55 39 26 0 Examen 4
sem. IV

Formadeevaluar^înal^^rogramulu^^ţuidW

Nr. d/o Examenul de licenţă Perioada

Număr
de
ECTS

1 Examen de licenţă la "Matematică" iunie 2
2 Susţinerea tezei de licenj^^ ■■■■■■■■wm iunie 3



Minimum curricular pentru programele de maşter 
ale domeniului de formare profesională "Formarea profesorilor"

Număr de ore Numărul de ore pe 
tipuri de activităţi

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului
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F.02.0.011 Psihologie 180 75 105 30 45 0 Examen 6
5.02.A.112
5.02.A.113

Psihologia vârstelor 
Psihologia comunicării

120 45 75 15 30 0 Examen 4

F.03.0.022 Pedagogie 180 75 105 30 45 0 Examen 6
5.03.A.123
5.03.A.124
5.03.A.125

Educaţie complimentară 
Educaţie incluzivă 
Consiliere psiho-pedagogică

120 45 75 15 30 0 Examen 4

F.04.0.032 Didactica matematicii 180 65 115 26 39 0 Examen 6
5.04.A.136
5.04.A.137

Tehnologii modeme de instruire 
Teoria şi metodologia evaluării

120 39 81 13 26 0 Examen 4

Total 900 344 556 129 215 0 30



MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI A COMPETENŢELOR 
FORMATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂŢILOR DE 
CURS/MODULELOR

Finalităţi de studiu şi competenţe:

CI.Cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale matematicii în volumul necesar 
obiectivelor activităţii profesionale alese;
C2.Identificarea conexiunilor dintre prevederile politicilor educaţionale şi domeniile matematicii şi 
informaticii;
C3.Realizarea procesului educaţional în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 
C4. Crearea mediului psiho-social favorabil şi comunicarea eficientă în context educaţional;
C5.Realizarea eficientă a managementului educaţional;
C6.Evaluarea eficienţei procesului educaţional;
C7.Deschiderea spre schimbare, elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare bazate pe 
tehnologii modeme din domeniul educaţiei şi din domeniul tehnologiilor informaţionale;
C8.Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională continuă.

M odulul/disciplina Cod
Nr. de 
ECTS

Finalităţi de studiu şi com petenţe

C I C2 C3 C4 C5 C6 CI C8

Algebră liniară F 6 + + +

Logică şi teoria mulţimilor F 4 + + +
Geometrie analitică F 4 + + +
Calcul diferenţial şi integral F 6 + + +
Fundamentele programării F 4 + + + +

Limbă Străină G 6 + + +
Structuri algebrice F 4 + + +
Analiză matematică F 5 + + +
Teoria grafiirilor F 4 + + +
Psihologie F 6 + + + + + +
Psihologia vârstelor S 3 + + + + +
Psihologia comunicării S 3 + + + + + +
Filozofie U 5 + + + +
Economics u 5 + + +
Politologie u 5 + + + +
Sociologie u 5 + + + + + +
Instituţiile juridico-statale din Republica 
Moldova

u 5 + + + + +

Practica de iniţiere la psihologie 3 + + + + +
Teoria probabilităţilor F 5 + + +
Analiză funcţională S 5 + + +
Ecuaţii diferenţiale S 4 + + +
Pedagogie F 6 + + + + + +
Educaţie complimentară S 3 + + + + + +
Educaţie incluzivă S 3 + + + + +
Consiliere psiho-pedagogică S 3 + + + + + +
Cultură şi Civilizaţie Europeană U 4 -f + + +
Republica Moldova: istorie, politică, 
societate

u 4 + + + +

Integrare Europeană u 4 + + + +
Cultura Comunicării Interpersonale şi 
Organizaţionale u 4 + + + + +

Etică şi estetică u 4 + + + + +



Practica de iniţiere la pedagogie 3 + + + + + + +
Analiză complexă F 4 + + +
Didactica matematicii F 5 + + + + + + + +
Ecuaţii cu derivate parţiale S 4 + +
Statistică matematică S 4 + + + +
Tehnologii modeme de instruire S 4 + + + + + + + +
Teoria şi metodologia evaluării S 4 + + + + + + + +
Teză de an S 1 + + + + + + + +
Practica extracurriculară 8 + + + + + + +
Modelare matematică S 4 + + +
Calcul variational S 4 + + +
Cercetări operaţionale S 4 + + +
Teoria stabilităţii şi Capitole suplimentare 
de ecuaţii diferenţiale S 5 + +
Capitole suplimentare de ecuaţii 
diferenţiale şi Introducere în teoria 
sistemelor dinamice

S 5 + +

Capitole suplimentare de analiză 
funcţională şi Distribuţii S 5 + +
Spaţii Sobolev şi Capitole suplimentare 
de analiză funcţională

S 5 + +
Inele şi module şi Capitole suplimentare 
de analiză complexă s 5 + +
Capitole din teoria algebrelor asociative şi 
Capitole suplimentare de analiză 
complexă

s 5 + + +

Practica didactică 3 + + + + + + +
Baze de date s 2 + +
Etică profesională G 2 + + + + +
Grafică pe calculator S 2 + + +
Algoritmi şi programare paralelă S 2 + + +
Teoria numerelor s 2 + +
Matematică competitivă s 2 + + + +
Geometrie în liceu şi Fundamentele 
geometriei s 4 + + + + +
Fundamentele geometriei şi Geometria 
varietăţilor diferenţiabile s 4 + +
Practica Pedagogică 9 + + + + + + +
Practica de Cercetare 4 + + +



NOTĂ EXPLICATIVĂ 
la Planul de învăţământ 

pentru programul Matematică (Ştiinţe ale educaţiei)

Nivelul de calificare conform ISCED -  6
Domeniul general de studiu -  011 Ştiinţe ale educaţiei
Domeniul de formare profesională -  0114 Formarea profesorilor
Specialitatea -  0114.1 Matematică
Numărul total de credite de studiu -180
Titlul obţinut -  Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei
Limba de instruire -  română / rusă
Forma de organizare a învăţământului -  cu frecvenţă

Descrierea programului de studii. Matematica prezintă în sine o reuniune armonioasă şi 
adâncă de cunoştinţe despre structurile matematice cu problemele sale şi oferă prin intermediul 
modelelor matematice metode comode şi fructuoase de descriere a celor mai diverse fenomene 
reale a lumii. Specialitatea “Matematica” (ştiinţe ale educaţiei) oferă posibilitatea de a cunoaşte 
bazele teoretice ale matematicii elementare şi superioare, fundamentele programării, diverse 
tehnici de programare şi de a obţine abilităţi de aplicare a acestor cunoştinţe la soluţionarea 
problemelor din diverse domenii. Studenţilor li se oferă o pregătire aprofundată în următoarele 
compartimente ale matematicii superioare: algebră, geometrie, analiză matematică şi ecuaţii 
diferenţiale. De asemenea, planul de învăţământ include în sine integral componentele modulului 
psiho-pedagogic. Pregătirea specialiştilor în cadrul programului de studii Matematica (ştiinţe ale 
educaţiei) este menită să asigure unicitatea unei ştiinţe abstracte cu diferite domenii de aplicare: 
informatică, mecanică, fizică, chimie, biologie, geologie, economie, sociologie, lingvistică, 
medicină, etc. Problemele reale din societatea contemporană subliniază necesitatea specialiştilor 
calificaţi. Specialiştii pregătiţi în cadrul acestei specialităţi sunt absolut indispensabili atât 
cercetărilor în sfera matematicii şi informaticii, cât şi învăţământului din Republica Moldova -  
preuniversitar şi universitar -  dată fiind orientarea ei de a pregăti cadre ştiinţifice, didactice şi 
intelectuali de prestigiu în domeniul vizat nu doar pentru a profesa, dar şi pentru a promova 
valori ştiinţifice şi aplicative. Prin specificul său interdisciplinar şi aplicaţiile largi şi importante 
asupra cerinţelor societăţii contemporane programul 0114.1 Matematică contribuie la formarea 
competenţelor în toate domeniile ce ţin de ştiinţele naturale şi tehnice, informatică şi economie. 
Cursurile din cadrul acestui program, fiind de pregătire teoretică generală, constau atât din 
compartimente fundamentale generale, cat şi din unele capitole speciale. Ele asigură o bază 
teoretică solidă a tinerilor specialişti şi contribuie substanţial la formarea şi dezvoltarea unor 
competenţe sistemice in domeniile respective. Menţionam că metodele de analiză şi sinteză a 
matematicii superioare facilitează direct înţelegerea, argumentarea şi asimilarea cunoştinţelor de 
specialitate. Domeniul de formare profesională „Formarea profesorilor” asigură pregătirea

A f  •

specialiştilor în domeniul general de studiu 011 Ştiinţe ale educaţiei. In acest domemu se 
încadrează specialitatea 0114.1 Matematică. Problemele reale din societatea contemporană 
subliniază necesitatea specialiştilor calificaţi in matematică la specialitatea 0114.1 Matematică, 
capabili să contribuie la rezolvarea diverselor probleme. Specificul domeniului de formare



constă in aplicabilitatea teoriilor şi metodelor matematice şi informatice in diverse domenii ale 
economiei naţionale şi furnizarea pe piaţa muncii a specialiştilor de înaltă calificare in domeniul 
matematicii şi informaticii contemporane. Programul de formare profesională la specialitatea 
Matematică Ştiinţe ale educaţiei cuprinde următoarele categorii de module: a) module care 
asigură pregătirea fundamentală teoretică şi au ca obiectiv formarea competenţelor generale 
specifice; b) module care asigură pregătirea de specialitate cu caracter teoretic şi practic- 
operaţional de aplicabilitate curentă şi care vin să completeze pregătirea teoretică şi să formeze 
competenţe ce ţin de aplicare a cunoştinţelor obţinute; c) module cu orientare diversă, care vor 
da posibilitatea de a urma studiile la maşter şi in unele domenii aferente Matematicii; d) module 
care asigură o pregătire generală în domeniile filosofie, management, etică profesională, limbă 
străină, educaţie fizică şi care sunt menite să formeze competenţe sistemice, aplicabile atât 
domeniului, cât şi vieţii sociale ale absolventului.

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii 0114.1 
Matematică. Pregătirea specialiştilor în cadrul specialităţii Matematica (Ştiinţe ale Educaţiei) 
este determinată de caracterul aplicativ a multor rezultate fundamentale din domeniul 
Matematicii, precum şi de necesitatea soluţionării ştiinţifice a problemelor, ce apar în diverse 
ramuri ale activităţii social-economice, argumentate prin utilizarea metodelor exacte de cercetare 
în baza aparatului matematic. Instruirea în cadrul acestei specialităţi se face pornind de la 
prerogativa că Matematica este ramura ştiinţei, bazată pe cercetările fundamentale din domeniul 
matematicii şi aplicarea acestora în alte domenii de activitate. Scopul programului este de a 
forma specialişti de înaltă calificare cu o pregătire fundamentală ce ţine de cunoaşterea bazelor 
teoretice ale matematicii superioare, fundamentelor programării, diverselor tehnici de 
programare, îmbinând armonios obiectivul didactic cu cel ştiinţific, care se concretizează în 
transmiterea unor cunoştinţe teoretice şi formarea de abilităţi practice şi competenţe generale şi 
specifice absolvenţilor studiilor universitare de licenţă cu eficienţă imediată sau de perspectivă 
prin asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate şi în 
concordanţă cu stadiile pertinente, actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil.

Realizarea planului de învăţământ al acestei specialităţi presupune formarea şi 
următoarelor competenţe:

CI.Cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale matematicii în volumul 
necesar obiectivelor activităţii profesionale alese;
C2.Identificarea conexiunilor dintre prevederile politicilor educaţionale şi domeniile 
matematicii şi informaticii;
C3.Realizarea procesului educaţional în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare;
C4. Crearea mediului psiho-social favorabil şi comunicarea eficientă în context 
educaţional;
C5.Realizarea eficientă a managementului educaţional;
C6.Evaluarea eficienţei procesului educaţional;
C7.Deschiderea spre schimbare, elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare 
bazate pe tehnologii modeme din domeniul educaţiei şi din domeniul tehnologiilor 
informaţionale;
C 8.Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională continuă.

Obiectivele programului de studii si corespunderea acestora misiunii universităţii. 
Planul de studiu la specialitatea 0114.1 Matematică cu licenţă în Ştiinţe ale educaţiei prevăd



formarea competenţelor profesionale necesare pentru activitatea în calitate de profesor de 
matematică şi informatică în învăţământul secundar (gimnazial, profesional), metodist cabinet 
(centru) metodic de studii, matematician; informatician şi corelează cu obiectivele din Planul 
strategic al USM 2016-2020: dezvoltarea şi consolidarea calităţii ofertei educaţionale, 
materializate prin elaborarea planurilor de învăţământ din perspectiva formării competenţelor 
profesionale, a abordării interdisciplinare şi a problemei actuale a domeniului de formare 
profesională; dezvoltarea curriculumului la discipline, cu axarea procesului didactic pe student, 
cu accent pe realizarea lucrului individual şi aplicarea tehnologiilor didactice interactive; 
realizarea parteneriatului educaţional cu angajatorii/reprezentanţii pieţei muncii în vederea 
modernizării programelor de formare profesională, reflectate şi în Planul strategic al Facultăţii 
de Matematică şi Informatică a USM. Aceste obiective corespund şi celor formulate în Strategia 
de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020, care prevăd modernizarea curriculumului 
universitar din perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului 
educaţional mediului de cercetare şi mediului de activitate social-economice. Vom evidenţia 
următoarele obiective de bază ale programului: valorificarea tradiţiei matematice şi informatice a 
învăţământului superior în Republica Moldova; promovarea unei atitudini modeme, adecvate 
exigenţelor contemporaneităţii, prin formarea unor specialişti care să se integreze cu uşurinţă 
atât pe piaţa muncii din RM cât şi din alte state; adaptarea mesajului profesional la diverse medii 
socioculturale; dezvoltarea abilităţilor decizionale; dezvoltarea capacităţii de comprehensiune a 
motivaţiilor socioculturale în implicarea competenţei profesionale de comunicare; crearea 
abilităţii de a prezenta oral sau în scris teorii şi practici matematice; dezvoltarea şi perfecţionarea 
capacităţii de a studia în mod critic şi creator materia predată; argumentarea propriei poziţii în 
luarea unei decizii profesionale; cultivarea sentimentului demnităţii în stabilirea relaţiilor 
interpersonale la nivelul colectivului profesional, al comunităţii naţionale sau internaţionale; 
manifestarea toleranţei în comunicare cu persoanele din alte domenii de activitate; respectarea 
deontologiei profesionale; polemica cu colegii de breaslă; abilitatea de a se adapta noilor situaţii 
sociale.

Obiectivele programului sunt corelate cu strategiile, politicile de asigurare a calităţii şi 
obiectivul strategic al USM, expuse în Planul strategic al USM 2016-2020 şi se concretizează
Ain:

• dezvoltarea şi consolidarea calităţii ofertei educaţionale;
• elaborarea planurilor de învăţământ, din perspectiva formării competenţelor 

profesionale, a abordărilor interdisciplinare şi a problematicii actuale a domeniului de 
formare profesională;

• dezvoltarea curricula la discipline, cu axarea procesului didactic pe student, cu accent 
pe realizarea lucrului individual şi aplicarea tehnologiilor didactice interactive;

• parteneriat cu angajatorii în vederea identificării necesităţilor de formare a 
specialiştilor în domeniul corespunzător;

• compatibilizarea programului cu cele din alte state europene în scopul 
internaţionalizării studiilor şi motivarea mobilităţii studenţilor şi profesorilor din 
program.

Aceste obiective corespund celor formulate în Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru 
anii 2014-2020 care prevăd, printre altele, modernizarea curriculumului universitar din 
perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile pieţei forţei de muncă.



Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu. Programul de studiu 0114.1 Matematică, chiar dacă are 
o tradiţie respectabilă de funcţionare, se actualizează permanent în conformitate cu imperativul 
momentului istoric în care funcţionează şi cu cerinţele pieţei de muncă, fiind racordat, în 
prezent, la cerinţele prevăzute de Cadrul European al Calificărilor şi de Cadrul Naţional al 
Calificărilor. Această racordare presupune respectarea unor standarde unice de predare-învăţare- 
evaluare, finalităţile de studiu fiind orientate spre obţinerea unor cunoştinţe teoretice, abilităţi 
practice şi competenţe sociale şi profesionale, necesare în ocupaţiile tipice pentru absolventul 
nivelului respectiv de studii.

Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social. Planul de învăţământ elaborat 
cuprinde toate disciplinele minimale prevăzute pentru domeniul Matematica, precum şi unele 
discipline cu caracter ajutător menite să asigure pregătirea unui specialist de o performanţă înaltă 
in domeniul Matematicii, care in acelaşi timp are un nivel intelectual înalt ce corespunde 
necesităţilor societăţii modeme. Studenţii in procesul de studii sunt organizaţi astfel încât 
pregătirea teoretică şi practică să fie cat mai eficientă şi legată de cerinţele pieţii muncii. Prin 
racordarea planului de studii la cerinţele europene in domeniu Matematicii se asigură pregătirea 
specialiştilor in domeniul Matematicii cu un sistem de competenţe dezvoltat, similar celui 
European.

Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii. Programul 
dat de învăţământ este racordat cerinţelor procesului de la Bologna şi elaborat in concordanţă cu 
Planurile de studii in domeniu din universităţi de prestigiu din alte ţări europene. Propunerile 
pentru planul de studii se iniţiază in cadrul catedrelor de specializare, luând în consideraţie 
conceptul de pregătire a specialiştilor in domeniul Matematici Ştiinţe ale educaţiei. Aceste 
propuneri sunt discutate de către Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii şi aprobate în 
Consiliul Facultăţii. In ultimă instanţă, cadrul instituţional, care aprobă schimbările din planul de 
învăţământ este Senatul. Funcţionalitatea studiilor este sporită de introducerea noilor discipline 
care contribuie considerabil la elaborarea unui demers didactic individual pentm studenţi. In 
scopul prevenirii anacronismului in educaţie la nivel de catedre se promovează iniţiativele 
constructive orientate spre îmbunătăţire şi perfecţionare. In acest scop se produce reeşalonarea 
disciplinelor sau renovarea propriu-zisă, in funcţie de cerinţele pieţei muncii. Astfel programul 
este modernizat şi actualizat permanent în raport cu imperativul momentului istoric în care 
funcţionează şi cu cerinţele pieţei muncii, în baza consultării beneficiarilor, studenţilor, 
profesorilor, dar şi prin valorificarea rezultatelor cercetărilor cadrelor didactice antrenate în 
asigurarea programului.

Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă. Programul de studiu la 
specialitatea 0114.1 Matematică cu licenţă în Ştiinţe ale educaţiei se actualizează permanent 
în conformitate cu imperativul momentului istoric în care funcţionează şi cu cerinţele pieţei de 
muncă, fiind racordat, în prezent, la cerinţele prevăzute de Cadrul European al Calificărilor şi 
de Cadrul Naţional al Calificărilor. Această racordare presupune respectarea unor standarde 
unice de predare-învăţare-evaluare, finalităţile de studiu fiind orientate spre obţinerea unor 
cunoştinţe teoretice, abilităţi practice şi competenţe sociale şi profesionale, necesare în 
ocupaţiile tipice pentru absolventul nivelului respectiv de studii.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Obţinând titlul de licenţiat în Licenţiat în 
Ştiinţe ale educaţiei la specialitatea Matematică, absolvenţii 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 şi informatică 
în gimnazii şi licee.

Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea programului de 
studii. Absolvenţii Ciclului I Studii Superioare de Licenţă la Specialitatea 0114.1 Matematică cu 
licenţa în Ştiinţe ale educaţiei pot aplica pentru programele de maşter de cercetare sau de 
profesionalizare din acelaşi domeniu sau din sau din domenii înrudite.


