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Misiunea și obiectivele programului de studii de licență  
Tehnologia Informației 

 
Misiunea și obiectivele programului de studii Tehnologia Informației sunt în concordanță 

cu misiunea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UVAB) precizată în Carta UVAB. 
Misiunea programului de studii este de a pregăti specialiști pentru piața muncii, asigurând 

absolvenților o pregătire temeinică, riguroasă și interdisciplinară, care unește aspectele 
teoretice cu cele practice, prin oferirea de cunoștințe, abilități şi competențe în domeniul 
fundamental științe inginerești, domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, 
specializarea Tehnologia Informației. Misiunea programului de studii are o componentă 
didactică şi una de cercetare. 

Misiunea didactică a programului urmărește cunoașterea şi înţelegerea conceptelor şi 
teoriilor fundamentale din ştiinţele exacte şi inginerie şi aplicarea lor în domeniul 
calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei. Cuprinderea unui cadru larg de cunoştinţe in 
domeniul ingineriei calculatoarelor (hardware) şi în domeniul ingineriei programării 
(software), incluzând limbaje, tehnologii şi medii de programare, şi familiarizarea cu diverse 
domenii de aplicaţii. Dezvoltarea de aptitudini, abilităţi şi modalităţi personale de analiza, 
abordare si modelare a diverselor problematici din disciplinele studiate. Adaptarea continua a 
conținuturilor disciplinelor cuprinse în planul de învățământ la necesitățile de pe piața munci 
și ultimele progrese științifice va facilita dobândirea de competenţe pe baza cărora viitorii 
specialişti vor fii capabili să îşi desfăşoare activitatea. 

Având în vedere misiunea de cercetare, absolvenţii programului sunt formaţi pentru a 
activa eficient atât individual cât şi in echipă şi pentru a avea o preocupare continua pentru 
nou. Astfel, se stimulează dezvoltarea    abilităţilor    incipiente    de    cercetare    în    vederea    
perfecţionării performanţelor sistemelor hardware şi software. 

Programul de studii Tehnologia Informaţiei în concordanță cu misiunea pe care o are își 
propune următoarele obiective principale: 

• dezvoltarea competențelor cognitive profesionale în domeniul calculatoare și 
Tehnologia Informației; 

• dezvoltarea competențelor cognitive specifice identificării, analizei şi proiectării de 
tehnologii specifice programului de studii; 

• dezvoltarea competențelor funcționale și de dezvoltare profesională şi personală, prin 
implicarea studenților în rezolvarea unor proiecte complexe și prin atragerea lor în 
activitatea de cercetare a departamentului; 

• dezvoltarea de abilități si deprinderi specifice care sa le permită studenților să se 
integreze mai rapid la cerințele profesiei și pe piața muncii; 

• dezvoltarea competențelor transversale prin folosirea unor tehnici de predare şi 
aprofundare centrate pe student, capabile să încurajeze inițiativa şi dezvoltarea 
creativității. 
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