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aplicative

Scurtă descriere a programului

Programul dat de master este racordat cerinţelor procesului de la Bologna şi elaborat în 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 Matematicii și statisticii. Aceste propuneri sunt discutate de către
Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății, apoi aprobat la Consiliul Facultății de Matematică și
Informatică. 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 pentru 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 și actualizat
permanent în raport cu imperativul momentului istoric în care funcționează și cu cerințele pieței
muncii, în baza consultării beneficiarilor, studenților, profesorilor, dar și prin valorificarea rezultatelor
cercetărilor cadrelor didactice antrenate în asigurarea programului.

Posibilitățile de angajare a absolvenților

Absolvenţii programului de master Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor
aplicative, obţinând titlul de Master în Matematică pot activa în cadrul instituţiilor de stat,
organizaţiilor financiar-bancare, companiilor care prestează servicii de actuariat, întreprinderi,
activitatea cărora ține de sisteme moderne de dirijare și proiectare în calitate de cercetător științific,
matematician-programator, sau în calitate de profesori de matematică în licee, asistent universitar
(dacă au urmat modulul psiho-pedagogic).

Semestrul 1 (30)
1. Programare dinamică stocastică şi procese marcoviene decizionale(10)
2. Capitole speciale de algebră(10)
3. Metode statistice în finanţe şi asigurări(5)
4. Teoria matematică a investițiilor(5)
5. Capitole speciale de geometrie(5)

Semestrul 2 (30)
1. Analiza datelor statistice multi-dimensionale (10)
2. Operatori liniari şi aplicaţii(5)
3. Regularizarea operatorilor integrali singulari(5)
4. Metodele Cercetărilor Operaţionale în fundamentarea deciziilor(5)
5. Scheme de calcul și probleme de evoluție(5)
6. Sisteme dinamice haotice(5)
7. Geometrii neeuclidiene(5)
8. Metode variaţionale în ecuaţii diferenţiale (5)



Semestrul 3 (30)
1. Metode matematice de recunoaștere statistică a formelor(5)
2. Algebra aplicată(5)
3. Clasificarea problemelor de optimizare(5)
4. Modelare matematică și calculul performant(5)
5. Sisteme dinamice neautonome(5)
6. Geometrie fractală(5)
7. Practica de specialitate (10)

Semestrul 4 (30)
Teza de master (30)


