Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 12.12.2013
La şedinţă au participat 20 de membri ai Consiliului (18 cadre didactice și 2 studenți).
Punctul întâi de pe ordinea de zi:
Dl. Decan a reamintit necesitatea reorganizării programelor de master din facultate din cauza numărului din
ce în ce mai mic de absolvenți la ciclul de studii universitare de licență. S-a reiterat propunerea ca la
Departamentul de Matematică să se organizeze două mastere, având ca direcții de studiu: Algebră-GeometrieCriptografie și respectiv Analiză Matematică-Probabilități și Statistică-Mecanică și Ecuații.
Pentru primul program a fost propusă următoarea structură: 4 cursuri obligatorii (2 ore de curs și 2 de
seminar) în ambele semestre din anul întâi și 5 cursuri opționale (2 ore de curs și una de seminar) în ambele
semestre din anul al doilea. Cele 5 cursuri opționale din semestrul al treilea vor fi alese din trei pachete distincte
(Algebră, Geometrie și Criptografie). Un pachet va conține cel mult 5 cursuri. Fiecare student va propune o listă
de 5 cursuri, alegând cel puțin unul din fiecare pachet. Se vor ține acele 5 cursuri care întrunesc cele mai multe
opțiuni, respectând condiția menționată mai sus. Pentru semestrul al IV-lea se procedează asemănător. Structura
propusă pentru acest program de master a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Cursurile obligatorii din anul
întâi și componența pachetelor de cursuri opționale vor fi stabilite în următoarea ședință a Consiliului.
În ceea ce privește cel de-al doilea program, pentru anul întâi s-au propus următoarele cursuri obligatorii:
Capitole Speciale de Statistică Matematică, Complemente de Analiză Funcțională, Control Optimal, Elemente
de Teoria Proceselor Stochastice, Metode Numerice, Metode Variaționale, Modele ale Cercetării Operaționale
și Teoria Funcțiilor. Propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru și o abținere. Structura anului al doilea va fi
stabilită în următoarea ședință a Consiliului.
Dl. Prodecan Radu Gramatovici a precizat că și la Departamentul de Informatică se dorește o reducere a
numărului de programe de master, și că o propunere concretă în acest sens va fi discutată în următoarea ședință
a Consiliului.
Punctul al doilea de pe ordinea de zi:
(1) a fost stabilit calendarul sesiunii de licență și disertație din februarie, după cum urmează:
 03.02.2014 – proba scrisă la Informatică
 04.02.2014 – proba scrisă la Matematică
 06.02.2014 – susținerea lucrărilor de licență și disertație
(2) A fost aprobată cu unanimitate de voturi cererea doamnei profesor Monica Dumitrescu de prelungire de
activitate.
(3) Dl. Decan a informat Consiliul despre protestul studenților din UB și despre discuțiile care au avut loc
în ședința extraordinară a Senatului UB din 10.12.2013.
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