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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F01O001 Capitole suplimentare de algebră. Capitole 

suplimentare de geometrie

Additional chapters of algebra. Additional 

chapters of geometry

300 60 240 4 0 0 Examen

Exam

10

F01O002 Operatori liniari şi aplicaţii

Linear operators and applications

300

60

240 3 1 0 Examen

Exam
10

S01O103 Geometria grupurilor discrete de simetrie. Module 

şi categorii

Geometry of discrete symmetry groups. Modules 

and categories

150 60 90 4 0 0 Examen

Exam

5

S01O104 Probleme la limită pentru ecuații diferențiale cu 

derivate parţiale. Regularizarea operatorilor 

integrali singulari

Boundary value problems for partial differential 

equations. Regularization of singular integral 

operators

150 60 90 4 0 0 Examen

Exam

5

900 240 660 15 1 0 30

F02O005 Geometrii neeuclidiene

Non-Euclidean geometries 

300

60

240 2 2 0 Examen

Exam
10

F02O006 Metode variaţionale în ecuaţii diferenţiale

Variational methods in differential equations

300

60

240 2 2 0 Examen

Exam
10

S02O107 Teoria quasigrupurilor. Suprafeţe şi varietăţi de 

curbură constantă

Quasigroup theory. Surfaces and manifolds of 

constant curvature

150 60 90 4 0 0 Examen

Exam

5

F02O008 Sisteme dinamice haotice

Chaotic dynamical systems

150

60

90 3 1 0 Examen

Exam
5

900 240 660 11 5 0 30

Total Sem.I

Total Sem.II

Semestrul II/2nd semester

Calendarul universitar/graficul procesului de studii

The academic calendar/ the timetable of the processus of studies

ANUL I/1st study-year

Semestrul I/1st semester

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CONTENT OF PROGRAMME OF STUDIES

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Name of modules/units

Total ore

Total 

number 

of hours

Inclusiv

Including

Numărul de ore pe 

săptămână

Nr. of hours per week
Forma de 

evaluare 

Mode of 

evalua-tion

Număr de 

credite

Number of 

credits

Anul de 

studii 

Study-year  

Activităţi didactice 

Didactic activities 

Sesiuni de examene 

Exam sesions 

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 11.09-23.12 

(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

29.01-19.05 

(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

08.01-27.01 

(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

21.05-09.06 

(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

 24.12-07.01 

(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

Paşte 

Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

09.04-16.04  

10.06-31.08 

(12săptămâni) 

(12 weeks) 

II 10.09-17.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

28.01-18.05 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

09.01-27.01 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

04.06-30.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

09.11-23.12 
Practica de 

specialitate 

Speciality 
practicum 

5 săptămâni) 

(4 weeks) 

25.12-08.01 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 

(1 week) 
29.04 - 06.05 

 

 

[ 



1800 480 1320 26 6 0 60

S03O109 Grupuri şi inele topologice 

Topological groups and rings

150

40

110 3 1 0 Examen

Exam
5

S03O110 Descompuneri ale spaţiilor de curbură constantă

Decompositions of spaces of constant curvature 

150

40

110 3 1 0 Examen

Exam
5

S03A111

S03A112
Sisteme dinamice neautonome. Geometrie fractală

Nonautonomous dinamical systems. Fractal 

geometry

150 40 110 3 1 0 Examen

Exam 5

S03O113 Controlabilitatea sistemelor guvernate de ecuații 

diferențiale

The controlability of systems governed by 

differential equations

150

40

110 3 1 0 Examen

5

Stagiu de practică 

Specialty practicum
300 300 Examen

Exam
10

900 160 740 12 4 0 30

Teza de master 

Master thesis 

900 900 Examen

Exam
30

900 0 900 0 0 0 30

1800 160 1640 12 4 0 60

Nr. d/o

No.

Stagiile de practică

Internships

Sem.

Sem.

ore

Nr. of 

hours

Număr de 

credite

Number of 

credits

1 Practica de specialitate 

Specialty practicum

III 300 10

300 10

C S L

L02A001 Pedagogia şi Psihologia învăţământului universitar 

Pedagogy and Psychology of Higher Education

Examen

Exam

5

L03A002 Didactica universitară

University level didactics

Examen

Exam

5110

150 45 105

150 40

Semestrul III/3rd semester

Total Sem.III

Total Anul II

Semestrul IV/4th semester

Total Sem.IV

Total Anul I

ANUL II/2nd study-year

Total 

Credite

Number of 

credits

Stagiile de practică
Internships

Săptămîni

No. of weeks

Perioada

Calendar

5 noiembrie - decembrie

November-December

Free choise course units

Total ore

Total 

number 

of hours

Anul

Study-year
Sem.

Ore/săptămână

Hours per week 
Nr. d/o

No.

Denumirea disciplinei

Name of units/modules

Evaluarea 

Evaluation

Lista cursurilor la liberă alegere
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F.01.O.001 Algebră liniară

Linear algebra

180
90

90 3 3 0 Examen

Exam 6

F.01.O.004 Calcul diferenţial şi integral

Differential and integral calculus

180
90

90 3 3 0 Examen

Exam 6

F.01.O.003 Geometrie analitică

Analytic geometry

120
60

60 2 2 0 Examen

Exam 4

F.01.O.005 Fundamentele programării

Fundamentals of programming

120
60

60 2 0 2 Examen

Exam 4

F.03.O.020 Analiză funcţională

Functional analysis

150 60 90 2 2 0 Examen

Exam

5

F.03.O.019 Teoria probabilităţilor

Probability theory
150 75 75 2 2 1 Examen

Exam

5

900 435 465 14 12 3 30Total

Prerechizit pentru programele de master

ale domeniului de formare profesională "Matematica"

Pre-requisite for master programs for the field of study "Mathematics"

Cod

Code

Modulul / disciplina

Name of units/modules

Total ore

Total 

number 

of hours

Inclusiv

Including

Numărul de ore pe 

săptămână

Number of hours per 

week Forma de 

evaluare 

Mode of 

evalua-tion

Număr de 

credite

Number of 

credits

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

Domeniul de formare profesională „Matematica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul 

general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează domeniul de formare profesională 443 

Matematica  şi respectiv specialitatea 443.1 Matematica. 

Scopul Programului de master "Structuri matematice fundamentale" constă în aprofundarea 

pregătirii teoretice a tinerilor specialişti licenţiaţi în Matematică, care vor putea activa atât în diferite centre 

ştiinţifice, cât şi în sistemul educaţional.  

Titlul conferit absolvenţilor este “Master în Ştiinţe exacte”. La finalizarea programului de master, 

Ciclul II, se acordă diploma de master în Ştiinţe exacte echivalentă cu 120 credite academice în sistemul 

ECTS.  

Admiterea la Programul de master se realizează în baza diplomei de studii superioare de licenţă sau 

un act echivalent de studii. Facultatea (în cadrul căreia este organizat programul de master) asigură 

pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite 

Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi 

mobilitatea academică a studenţilor. 

Calificarea ciclului II (master în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat 

integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv susţinerea tezei de master) cel puţin cu 

nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe: 

 Cunoştinţe specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinţe din 

domeniul matematicii superioare contemporane, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; 

 Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul matematicii şi a cunoştinţelor aflate la graniţa 

dintre diferite domenii; 

 Abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru 

dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; 

 Gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi 

necesită noi abordări strategice; 

 Asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru 

revizuirea performanţei strategice a echipelor. 

Absolvenţii programului de master "Structuri matematice fundamentale" pot activa în calitate de 

cercetător stagiar în matematică, în ministere şi departamente, în diverse domenii ale sectorului privat şi de 

stat, sau în calitate de profesori de matematică în licee (dacă au urmat modulul psiho-pedagogic). De 

asemenea, titularul diplomei de master are acces la studii superioare de doctorat din acelaşi domeniu la una 

din specializările concrete 1. Geometria şi topologia; 2. Logica matematică, algebra şi teoria numerelor; 3. 

Analiza matematică; 4. Ecuaţii diferenţiale. 
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