
Anexa 2 

Universitatea      “Vasile Alecsandri” din Bacău ,     Facultatea  de Ştiinţe  

Domeniul fundamental :     Ştiinţe exacte 
Domeniul de studii: MATEMATICĂ  

Programul de Studii: MATEMATICĂ DIDACTICĂ  

Tipul de master: Didactic 

Ocupaţii posibile: Profesor de matematică pentru învăţământul preuniversitar, Matematician 

 

Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de 

conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate 

Competenţe 

profesionale  

Competenţe explicitate prin descriptori de 

nivel  

Arii de conţinut  Discipline de studiu 

 

Credite 

Pe disciplină * Pe competenţă  

C1  

Operarea cu 

noţiuni, metode 

şi tehnici 

avansate de 

analiză 

matematică, 

algebră, 

geometrie şi 

matematică 

discretă 

C1.1   Aprofundarea  şi utilizarea 

cunoştinţelor, metodelor si tehnicilor 

avansate specifice disciplinelor de 

matematică 

 

 

 
 

 

 

Concepte, rezultate şi 

metode fundamentale din 

Algebră, Geometrie şi 

Analiza matematică  

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, 

sem. I)  

 

 

3/8 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

31 

MD 

C1.2 

Utilizarea  cunoştinţelor de specialitate  

în contexte profesionale variate (pt 

.elevi cu nivele diferite de pregătire, pt. 

profesori etc.) 

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, 

sem. II) 

 

2/6 

C1.3  

Utilizarea corectă a metodelor şi 

principiilor de bază în rezolvarea 

problemelor de matematică cu grad de 

dificultate ridicat  

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. I)  

3/8 

C1.4 

Recunoaşterea principalelor  

clase/tipuri de probleme matematice şi 

selectarea  metodelor şi a tehnicilor 

adecvate pentru rezolvarea lor 
 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. II)  
 

2/ 6 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

 

2/7 



profesorilor (anul I, sem. I)  

 

C1.5 

Elaborarea unor proiecte si lucrari de 

prezentare a unor rezultate si metode 

matematice 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. II)  

3/8 

Capitole speciale de 

matematică discretă  (anul I, 

sem. II) 

1/5 

Curs opţional O1 (anul II, 

sem. I)  

2/8 

Complemente de matematici 

cu aplicaţii interdisciplinare 

(anul II, sem. I) 

2/8 

Istoria matematicii (anul II, 

sem. I) 

2/7 

Curs opţional O2 (anul II, 

sem. I)  

2/7 

Practică pentru elaborarea 

lucrării de disertaţie 

 

3/15 

Elaborarea lucrării de 

disertaţie 

 

3/15 
 

C2 
 

Modelare 

matematică 

(Rezolvarea de 

probleme 

reale/concrete cu 

ajutorul 

aparatului 

matematic) 
 

C2.1    Identificarea tipurilor de date si a 

structurii modelelor matematice pentru 

descrierea unui fenomen, proces etc 

 
 

 

Aplicarea conceptelor  şi 

metodelor  fundamentale 

din Algebră, Geometrie şi 

Analiza matematică în 

alte domenii, în scopul 

modelării matematice a 

unor fenomene şi procese   

şi al rezolvării de 

probleme concrete 

 

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, 

sem. I) 

2/8  
 

 

29 

MD 
 

 
 

 

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, 

sem. II) 

2/6 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. I)  

2/8 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. II)  

2/6 

C2.2 

Explicarea si interpretarea modelului 

matematic folosit pentru rezolvarea 

unei probleme concrete cu grad ridicat 

de dificultate 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. I)  

2/7 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

2/8 



profesorilor (anul I, sem. II)  

E-learning şi blended 

learning: strategii 

educaţionale şi probleme 

specifice (an I, sem. I) 

1/7 

Capitole speciale de 

matematică discretă  (anul I, 

sem. II) 

2/5 

C2.3 

Construirea unui model matematic 

folosind metode, tehnici şi instrumente 

adecvate 

Curs opţional O1 (anul II, 

sem. I)    

3/8 

C2.4 

Evaluarea critică a rezultatelor 

implementării modelului, compararea 

cu diferite abordări alternative 

Complemente de matematici 

cu aplicaţii interdisciplinare 

(anul II, sem. I) 

3/8 

C2.5 

Realizarea de proiecte  pentru 

modelarea matematica a unei probleme 

concrete 

Istoria matematicii 

 (anul II, sem. I) 

1/7 

Curs opţional O2  

(anul II, sem. I)  

3/7 

Practică pentru elaborarea 

lucrării de disertaţie  

(an II, sem. II) 

2/15 

Elaborarea lucrării de 

disertaţie(an II, sem. II) 

2/15 

C3  

Utilizarea de 

software/pachete 

de programe 

specializate 

C3.1.    
Identificarea de software/pachete 

de programe specializate, 

utilizate în predarea matematicii şi/sau 

comunicarea noţiunilor şi rezultatelor 

matematice 

 

Resurse informatice 

pentru învăţare –

cunoaştere, utilizare, 

aplicare 

 Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor  

(an I, sem. I)  

1/8  
 

19 

MD 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor  

(an I, sem. II) 

1/6 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. I)  

1/8 

C3.2  Explicarea funcţionării 

programelor specializate în activitatea 

didactică şi ştiinţifică 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. II)  

1/6 



 

 
Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. I)  

1/7 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. II)  

1/8 

C3.3  Combinare optimă şi 

implementarea diverselor metode, 

tehnici si instrumente specifice, în 

scopul prezentării ideilor, conceptelor 

matematice în contexte variate   

E-learning şi blended 

learning: strategii 

educaţionale şi probleme 

specifice (an I, sem. I) 

3/7 

Capitole speciale de 

matematică discretă  

(anul I, sem. II) 

1/5 

Introducere în metodologia 

cercetării ştiinţifice  

(an I, sem II) 

1/5 

C3.4 

Stabilirea avantajelor si limitelor in 

folosirea diverselor programe 

specializate 

Curs opţional O1  

(anul II, sem. I)    
1/8 

Complemente de matematici 

cu aplicaţii interdisciplinare 

(anul II, sem. I) 

1/8 

Istoria matematicii  

(anul II, sem. I)  
1/7 

Curs opţional O2  

(anul II, sem. I)    
1/7 

Practică pentru elaborarea 

lucrării de disertaţie 

 (an II, sem. II) 

2/15 

Elaborarea lucrării de 

disertaţie (an II, sem. II) 

2/15 

 

C4 

 

Proiectarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor de 

predare-

învăţare şi 

evaluare la 

 

C4.1 

Identificarea şi operarea cu concepte si 

metode de baza specifice didacticii 

matematice 

 

 
 

Didactica matematicii 

 

Complemente de analizǎ 

matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, 

sem. I) 

1/8 

 

 

 
 

 
 

 

 

12 MD+ 

3 DPPD 

C4.2 

Utilizarea metodelor, mijloacelor si 

instrumentelor specifice în proiectarea 

si realizarea activitatilor de predare-

invatare si evaluare la matematica, 

Complemente de algebrǎ 

pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. I) 

1/8 

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

1/7 



matematică 
 

pentru nivele diferite (gimnaziu, liceu 

etc.) 

profesorilor (anul I, sem. I)  

Complemente de geometrie 

pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. II) 

1/8 

E-learning şi blended 

learning: strategii 

educaţionale şi probleme 

specifice (an I, sem. I) 

1/7 

Curs opţional O1  

(anul II, sem. I)    
1/8 

Complemente de matematici 

cu aplicaţii interdisciplinare 

(anul II, sem. I) 

1/8 

Istoria matematicii  

(anul II, sem. I)  
1/7 

Practică pentru elaborarea 

lucrării de disertaţie 

 (an II, sem. II) 

2/15 

Elaborarea lucrării de 

disertaţie (an II, sem. II) 

2/15 

Didactica domeniului şi 

dezvoltări în didactica 

specialităţii  (DPPD) 

2/5 

C4.5 

Elaborarea documentelor scolare 

specifice disciplinei matematică 

Practica pedagogică  

în înv. liceal (DPPD)  

1/5 

C5  
Operarea cu 

concepte de bază 

ale disciplinelor 

psiho-

pedagogice 
 

 

C5.1 

Identificarea si operarea cu concepte de 

baza ale disciplinelor psiho-pedagogice 

si utilizarea limbajului specific 

 

 

Psihopedagogie aplicată 

E-learning şi blended 

learning: strategii 

educaţionale şi probleme 

specifice (an I, sem. I) 

1/7  

 

 
 

3 MD+ 

8 DPPD 
 
 

 

Practică pentru elaborarea 

lucrării de disertaţie 

 (an II, sem. II) 

1/15 

Elaborarea lucrării de 

disertaţie (an II, sem. II) 

1/15 



Psihopedagogia 

adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor (DPPD) 

3/5 

C5.2 

Utilizarea metodelor si instrumentelor 

specifice în diferite situatii de instruire 

Proiectarea şi 

managementul proiectelor 

educaţionale (DPPD) 

1/5 

Didactica domeniului şi 

dezvoltări în didactica 

specialităţii  (DPPD) 

1/5 

C5.3 

Utilizarea aparatului conceptual si 

metodologic in functie de specificul 

unor situatii educationale sau de 

nevoile educabilului 

Disciplina opţională O1 

(Comunicare educaţională/ 

Consiliere şi orientare) 

(DPPD) 

1/5 

C5.4 

Analiza specificului proiectarii si 

dezvoltarii curriculare in sistemul 

nostru de invatamant prin comparatie 

cu sisteme din alte tari 

Disciplina opţională O2 

(Metodologia cercetării 

educaţionale/ Educaţie 

integrată)  (DPPD) 

1/5 

C 5.5 

Elaborarea unor proiecte si lucrari, 

realizarea unor studii de caz 
C6 

Operarea cu 

concepte şi 

instrumente de 

bază din 

domeniul 

managementului 

educaţional 
 

C 6.1.  

Identificarea si operarea cu concepte 

din 

domeniul  

managementului educaţional 

si utilizarea limbajului specific 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management educaţional  

Psihopedagogia 

adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor (DPPD) 

1/5  

 

 

 

 

6 DPPD 
C 6.2 

Utilizarea instrumentelor specifice 

managementului la diferite nivele ale 

sistemului educational (clasa de elevi, 

scoala etc) 

Proiectarea şi 

managementul proiectelor 

educaţionale (DPPD) 

2/5 

C 6.3 

Utilizarea unor modalităţi noi de 

optimizare a practicilor educaţionale 

prin derularea unor proiecte/programe 

educaţionale 
 

 

Practica pedagogică  

în înv. liceal (DPPD) 

1/5 



 

C 6.4 

Descrierea si  compararea 

diferitelelor abordări moderne asupra 

managementului organizaţiei scolare 
 

Disciplina opţională 1 

(Comunicare educaţională/ 

Consiliere şi orientare) 

(DPPD) 

1/5 

Disciplina opţională O2 

(Metodologia cercetării 

educaţionale/ Educaţie 

integrată)  (DPPD) 

1/5 
C 6.5 

Realizarea de proiecte de prezentare a 

unei organizatii scolare, proiecte de 

programe educaţionale. 

Competenţe transversale  Discipline de studiu Credite 

Pe disciplină * Pe competenţă  

CT1 

Aplicarea regulilor de muncă riguroasă 

şi eficientă, manifestarea unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi 

didactic, pentru valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională. 

Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice 

(an I, sem. II) 

1/5  

 

 

6 MD+ 

5 DPPD 

Istoria matematicii  1/7 

Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie 

 (an II, sem. II) 

1/15 

Elaborarea lucrării de disertaţie (an II, sem. II) 1/15 

Proiectarea şi managementul proiectelor 

educaţionale (DPPD) 

1/5 

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 

specialităţii  (DPPD) 

1/5 

Practica pedagogică  în înv. liceal (DPPD) 1/5 

Disciplina opţională 1 (Comunicare educaţională/ 

Consiliere şi orientare) (DPPD) 

1/5 

Disciplina opţională 2 (Metodologia cercetării 

educaţionale/ Educaţie integrată)  (DPPD) 

1/5 

Examen de absolvire (Portofoliu didactic) 

(DPPD)  

1/5 

 

CT2 

Asumarea codului deontologic al 

profesiunii de profesor, a rolului de 

profesor si adoptarea unei atitudini 

Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice 

(an I, sem. II) 

2/5  

 

4 MD+5 DPPD 

 
 

Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie 

 (an II, sem. II) 

1/15 

Elaborarea lucrării de disertaţie (an II, sem. II) 1/15 



 

responsabile fata de cariera didactica, 

precum şi a comportamentului adecvat, 

asociat rolului de manager al clasei de 

elevi 
 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor (DPPD) 

1/5  

Proiectarea şi managementul proiectelor 

educaţionale (DPPD) 

1/5 

Practica pedagogică  în înv. liceal (DPPD) 1/5 

Disciplina opţională 1 (Comunicare educaţională/ 

Consiliere şi orientare) (DPPD) 

1/5 

Disciplina opţională 2 (Metodologia cercetării 

educaţionale/ Educaţie integrată)  (DPPD) 

1/5 

CT3 

Utilizarea eficientă a surselor 

informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională, atât 

în limba română, cât şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională şi aplicarea 

acestora în disciplinele de profil 

Complemente de analizǎ matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, sem. I)  

1/8  

16 MD+5 DPPD 

Complemente de analizǎ matematicǎ pentru 

pregătirea profesorilor (an I, sem. II) 

1/6 

Complemente de algebrǎ pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. I)  

1/8 

Complemente de algebrǎ pentru pregătirea 

profesorilor (an I, sem. II)  

1/ 6 

Complemente de geometrie pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. I)  

1/7 

Complemente de geometrie pentru pregătirea 

profesorilor (anul I, sem. II)  

1/8 

Capitole speciale de matematică discretă  (anul I, 

sem. II) 

1/5 

Curs opţional O1 (anul II, sem. I)  1/8 

Complemente de matematici cu aplicaţii 

interdisciplinare (anul II, sem. I) 

1/8 

Istoria matematicii (anul II, sem. I) 1/7 

Curs opţional O2 (anul II, sem. I)  1/7 

Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie 2/15 

Elaborarea lucrării de disertaţie 2/15 

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 

specialităţii  (DPPD)  

1/5 

Disciplina opţională O1 (Comunicare 

educaţională/ Consiliere şi orientare) (DPPD) 

1/5 

Disciplina opţională O2 (Metodologia cercetării 

educaţionale/ Educa’ie integrată)  (DPPD) 

1/5 


