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Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul

Matematică și Informatică

0114
240
4 ani
Licențiat în Ştiinţe ale educaţiei.
Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, Catedra Informatică și
Matematică
Pricop Victor, dr., conf. univ.; Port Sergiu, dr., conf. univ.; Țarălungă Boris,
dr., conf. univ.; Ghilan Zinaida, dr., conf. univ.; Burlacu Natalia, dr., conf.
Titularii de curs
univ.; Chiriac Tatiana, dr., conf. univ.; Bostan Marina, lector univ.; Grosu
Olga, lector univ. ș.a.
Precondiţii  Diploma de bacalaureat, diploma de studii profesionale.
Competenţe dezvoltate  Identificarea conceptelor fundamentale ale psihopedagogiei, ştiinţelor educaţiei,
informaticii, matematicii.
în cadrul programului
 Receptarea independentă a textelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
 Prezentarea informaţiei dobândite prin studiu independent, în diferite forme,
inclusiv cu utilizarea TIC, în funcţie de obiective şi de specificul grupului-ţintă
 Aplicarea adecvată a tehnologiilor, strategiilor, metodelor de predare-învăţareevaluare.
 Procesarea, interpretarea şi analiza informaţiei necesare asimilării conţinuturilor
studiate.
 Prezentarea eficientă, utilizând un limbaj ştiinţific a unor produse de muncă
intelectuală efectuate individual, în grupuri mici şi în plen.
 Reflecţia critică, autoreglarea şi asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare
şi parcurs de formare profesională continuă.

 Cunoaşterea surselor, teoriilor şi noţiunilor din matematică, informatică,
educaţie .
 Cunoaşterea şi înţelegerea profundă a rolului TIC în procesul de instruire.
 Manifestarea capacităţii de a realiza proiecte didactice şi educaţionale pentru
diverse categorii de vârstă a elevilor.
 Aprecierea importanţei disciplinelor în practică.
 Proiectarea, elaborarea şi implementarea în procesul de instruire de sine stătător şi
în
colaborare
cu
membrii
unei
echipe
diverselor
tehnici
de
predare/învăţare/evaluare.

 Evaluarea, aprecierea reuşitelor elevilor în baza Standardelor de învăţare şi
dezvoltare.
 Proiectarea, planificarea, organizarea, monitorizarea procesului de
învățământ.
 Exprimarea opiniei în raport cu problemele din domeniul de studiu şi cel
profesional.
 Elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate.
 Susţinerea argumentată a unor puncte de vedere în cadrul comunicării
interpersonale, de grup sau publice.
 Întocmirea/redactarea unui referat/raport ştiinţific, în rezultatul unei cercetării
individuale.

 Reformularea anumitor enunţuri pentru a le face inteligibile pentru elevi. Susţinerea
de discuţii libere cu elevii, părinţii şi orice alt interlocutor, adaptând limbajul în
raport cu interlocutorul.
 Crearea oportunităţilor de feed-back elevilor.
 Capacitatea de a redacta texte şi de ale susţine în maniera orală, diferenţiind
specificitatea limbajului scris şi a celui oral.
 Identificarea resurselor livreşti şi electronice credibile pentru acumularea,
prelucrarea,
analiza critică şi sinteza informaţiei necesare demersului de
autoformare.
 Autoevaluarea eficienţei activităţii profesionale şi identificarea nevoilor de formare
profesională.

Finalităţi de studii

 Să gestioneze activităţi profesionale complexe, prin asumarea
responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu
imprevizibile.
 Să demonstreze capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele concrete din
matematică, informatică.
 Să demonstreze abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din
propriul domeniu de studii, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic.
 Să implementeze activităţi de învăţare mixtă prin utilizarea platformelor de învăţare
liberă.
 Să coordoneze şi promoveze activităţi didactice bazate pe TIC în contexte
educaţionale.
 Să dezvolte competenţele necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de
autoinstruire (învăţare independentă, instruire la distanţă).

 Să comunice informaţii din domeniul de specialitate, soluţii la problemele
identificate specialiştilor în domeniu şi non-specialiştilor într-un format şi
limbaj adecvat contextului..
Descrierea succintă a Profesionalizarea în domeniul ştiinţelor educaţiei prin dezvoltarea unui sistem
programului de studii funcţional de cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului matematică și
informatică, precum şi pregătirea specialiştilor care vor corespunde noilor
exigenţe şi realizări în domeniul ştiinţelor educaţiei orientat spre: aplicarea
tehnicilor şi metodelor moderne şi clasice de activitate pedagogică;
proiectarea, elaborarea unor planuri de acţiuni în scopul practicării profesiei de
profesor de matematică și informatică.
Pregătire ştiinţifică fundamentală (Didactică generală, Psihologie,
Cursuri din program
Analiza matematică, Geometria analitică, Sisteme de operare, Algebra, Ecuaţii
diferenţiale, Practicum de rezolvare a problemelor de matematică, Didactica
matematicii, Didactica informaticii).
Pregătire în domeniul ştiinţelor generale (Limba străină, Cultura
comunicării, Protecţia civilă)
Cultură umanistică generală (Economie, Ştiinţe politice, Ştiinţe
filozofice, Politici educaţionale în context european, Etica pedagogică, Istoria
matematicii).
Specializarea (Bazele programării, Programare orientată pe obiecte
(Borland Delphi), Reţele de calculatoare şi SO pentru reţea, Logica
matematică, Teoria mulţimilor, Geometria euclidiană/neeuclidiană,

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

Programarea vizuală în C/C++, Modelarea matematică, Probabilităţi şi
statistică, Sisteme gestiune BD (MS Access), Sisteme algebrice, Grafica
asistată de calculator, Metode numerice de calcul, Programarea Web, Cercetări
operaţionale, Analiza funcţională, Geometrie diferenţială, Tehnologii de
elaborare a softurilor educaţionale, Metode de optimizare, Topologia, Analiza
complexă)
Strategii:
Strategia învăţării directe, strategia gândirii critice, strategii inductive, stagii
de practică pedagogică.
Forme:
Cursul: tematic, integrat, mixt, dezbatere, problematizare; Seminarul:
introductiv, seminarul în baza studiului de caz; seminarul - dezbatere,
seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza rezolvării de probleme
Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin cooperare, descoperire,
problematizarea, metode şi tehnici interactive, metode de studiu independent,
modelarea, simularea, consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea iniţială/evaluarea formativă.
Evaluarea orală/scrisă: test, referat, lucrare de laborator, proiect didactic,
prezentare de proiect individual/de grup, studiu de caz, rezolvare de
probleme, lucrări de portofoliu, raport cu privire la desfăşurarea practicii
pedagogice, teză de an.
Evaluarea de certificare (susţinerea tezei de licenţă).
Luni, vineri: 1400 – 1830; sâmbătă: 800 - 1400
022358560

