
             
            OOOfffeeerrrtttaaa   eeeddduuucccaaaţţţiiiooonnnaaalllăăă   
   
   PPPrrrooogggrrraaammm   llliiiccceeennnţă :::   MMMaaattteeemmmaaatttiiicccăăă    iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiicccăăă 

   

CCCuuurrrsssuuurrriii   mmmaaattteeemmmaaatttiiicccăăă:::                                  

Algebră, Analiză matematică, 

Geometrie, Logică, Ecuaţii 

diferenţiale, Teoria probabilităţilor, 

Analiză complexă, Analiză 

numerică, Statistică matematică, 

Matematici cu aplicaţii în biologie, 

Calcul variaţional. 

CCCuuurrrsssuuurrriii   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiicccăăă: 

Algoritmi şi programare, Grafuri şi 

combinatorică, Programare 

orientată pe obiect, Baze de date, 

Limbaje formale şi automate, Reţele 

de calculatoare, Inteligenţă 

artificială, Sisteme de operare, 

Arhitectura sistemelor de calcul, 

Tehnlogii Web, Criptografie şi 

securitatea informaţiei. 
 

 
 

   
      PPPrrrooogggrrraaammm   mmmaaasssttteeerrr:::   MMMaaattteeemmmaaatttiiicccăăă    DDDiiidddaaaccctttiiicccăăă 
              

              OOObbbiiieeeccctttiiivvveee: 

• aprofundarea în  domeniul studiilor 

de licenţă; 

• obţinerea de compeţenţe 

complementare necesare lărgirii 

bazei pedagogice a viitorilor 

dascăli; 

• dezvoltarea capacităţii de cercetare 

ştiinţifică a absolvenţilor. 
 
   
                   CCCooonnndddiiiţţţiiiiii   dddeee   aaadddmmmiiittteeerrreee licen ţţţăăă    
 

• Concurs pe bază de dosar 

• Media finală de admitere este media 

examenului de bacalaureat. 

       CCCooonnndddiiiţţţiiiiii   dddeee   aaadddmmmiiittteeerrreee   mmmaaasssttteeerrr   

• Concurs pe bază de dosar şi 

interviu. 
 

 

   

PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvveee   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee   aaallleee   
aaabbbsssooolllvvveeennnţţţiiilllooorrr   ssspppeeeccciiiaaallliiizzzăăărrriiiiii   
MMMaaattteeemmmaaatttiiicccăăă    iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiicccăăă    

   
• profesori de matematică şi 

informatică în învăţământul 

universitar şi preuniversitar; 

• matematician în instituţii  

     bancare şi financiare; 

• analist programator; 

• specialist în domeniul IT: 

programator, administrator  

     de reţea/sistem informatic,   

     gestionare baze de date; 

• continuarea pregătirii prin 

programe de master şi doctorat. 

                     OOOpppooorrrtttuuunnniiitttăăăţţţiii   
•••    BBBuuurrrssseee   EEErrraaasssmmmuuusss      

http://www.erasmus.ugal.ro/ 

•••    CCCooonnntttaaacccttt   cccuuu   ŞŞŞcccoooaaalllaaa   NNNooorrrmmmaaalllăăă    
SSSuuupppeeerrriiioooaaarrrăăă ,,,    BBBuuucccuuurrreeeşşştttiii    

 
http://www.imar.ro/~aprodu/snsb/SNSB/Welcome.html 

 



 
 
Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu 

fac matematicǎ pentru cǎ îmi face plăcere. 

Acesta e marele noroc al matematicienilor. 

Pot fi folositori societăţii fǎcând ceva care 

pentru ei personal e o bucurie.  

 
Informatica restabileşte nu numai 

unitatea matematicilor pure şi a celor 

aplicate, a tehnicii concrete şi a 

matematicilor abstracte, dar şi cea a 

ştiinţelor naturii, ale omului şi ale 

societăţii. Reabilitează conceptele de 

abstract şi de formal şi împacă arta cu 

ştiinţa, nu numai în sufletul omului de 

ştiinţă, unde erau întotdeauna 

împăcate, ci şi în filosofarea lor. 
                                 Grigore Moisil 

 

 
 

VVVăăă    iiinnnvvviiitttăăăm să  ne vizitaţi la sediul  

Catedrei de Matematică – Informatică, 
Str. Domnească, Nr. 111, Galaţi 

Corp S (Facultatea de Ştiinţe), Etaj I 

Telefon: 0236460780 

Fax:  0236319329 

 

Pentru informaţii privind admiterea  

vă rugăm să accesaţi pagina  

Facultăţii de Ştiinţe 

http://www.sciences.ugal.ro 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

FFFaaacccuuullltttaaattteeeaaa   dddeee   ŞŞŞtttiiiiiinnnţţţeee   

CCCaaattteeedddrrraaa   dddeee      

MMMaaattteeemmmaaatttiiicccăăă   ---   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiicccăăă   

   

 

 


