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DESPRE
Fondată în 1864, Universitatea din Bucureşti este, după cea din Iaşi, a doua
ca vechime din ţară. În cei 150 de ani de existenţă ea şi-a câştigat un solid
prestigiu naţional şi internaţional, îmbogăţindu-şi mereu oferta şi ajungând
acum să ofere atât în ştiinţe, cât şi în studii umaniste, o pregătire perfect
compatibilă cu cea oferită de marile universităţi ale lumii. Mulţi dintre
absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă în ţară şi în
străinătate: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale
lumii, membri ai Academiei Române şi ale unor academii din alte ţări, scriitori,
politicieni, diplomaţi, înalţi prelaţi etc. Diplomele pe care le oferim sunt
recunoscute şi apreciate de orice universitate europeană sau americană.
Facultatea de Matematică şi Informatică este urmaşa directă a secţiei de
Matematică a Facultăţii de Stiinţe înfiinţată încă din 1863. Situată în centrul
Bucureştiului, în aceeaşi clădire cu Literele, Istoria, Geologia, Geografia şi
Chimia, la un pas de Institutul de Arhitectură şi de Teatrul Naţional, facultatea
noastră rămâne cea mai bună dintre cele de profil din ţară (www.ad-astra.ro).
Absolvenţii noştri găsesc cu uşurinţă locuri de muncă bine plătite la
terminarea facultăţii. Modul de gândire format pe parcursul anilor de studiu
îi recomandă cu succes pe absolvenţii ambelor domenii pentru poziţii cheie
(management-dezvoltare) din mediile bancar şi de asigurări, IT cercetare
fundamentală/departamentală.
Absolvenţii domeniilor Informatică şi Tehnologia Informaţiei au o gamă foarte
largă de posibilităţi de angajare în domeniul IT (programare, programare web,
baze de date, dezvoltare software, securitate etc.).
După absolvire poţi opta pentru cursurile masterelor de matematică sau
informatică, pură sau aplicată, la facultatea noastră sau la alte universităţi
din ţară sau din străinătate, unde vei fi acceptat cu uşurinţă. După master poţi
urma o carieră în cercetare sau poţi lucra direct în oricare dintre domeniile:
statistică aplicată, optimizări, criptografie, meteorologie, protecţia mediului,
industrie, matematică, informatică, astronomie, mecanică. Absolvenţii care
au urmat şi modulul pedagogic pot deveni profesori în învăţământul
preuniversitar şi universitar.
Ai toate calităţile necesare pentru a urma studiile Facultăţii de Matematică şi
Informatică? Nu îţi irosi talentul şi acceptă provocarea! Nu trebuie decât să
vrei să înveţi!

DE CE?

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Pentru că îţi place matematica, eşti inteligent, iute, îţi plac jocurile, gândeşti bine.
Ori pentru că eşti pasionat de informatică, vrei să o înţelegi şi vrei sa vezi cum
lucrează software-ul. Îţi place să elaborezi algoritmi şi ai vrea să înveţi atât limbaje
de programare moderne, cât şi principiile programării, pentru a te adapta uşor la
noile tehnologii. Te interesează nu doar să meargă programul, vrei să fie şi eficient.
Nu vrei să îţi iroseşti talentul, vrei să ai după absolvire un job care să îţi aducă nu
doar bani, ci şi plăcere. Vrei să te dezvolţi, să creşti intelectual, să-ţi formezi o
minte mobilă, un spirit critic care să te ajute să înţelegi mai bine lumea din jurul tău.
Ştii că matematica e o cheie care deschide multe uşi.
Vrei să ai posibilitatea să vezi cum e „afară”, să petreci un semestru într-o
universitate europeană. Vrei să studiezi într-o facultate veche, din centrul unui oraş
mare cu o viaţă culturală trepidantă. Ştii că pregătirea pe care o primeşti în facultate
e de cea mai bună calitate şi îţi deschide un spectru foarte larg de posibilităţi.
Poţi urma secţia de matematici aplicate şi te poţi specializa în matematici
financiare sau în mecanică. După un master potrivit, poţi lucra în bănci, în societăţi
de asigurări, în industrie, în institute de sondare a opiniei publice, în cercetare
aplicată. Poţi lucra în echipe multidisciplinare, alături de medici, ingineri etc.
Poţi urma secţia de matematică-informatică, pregătindu-te şi pentru o carieră în IT
şi pentru una de matematician. După absolvire, poţi urma la fel de bine un master
de matematică şi unul de informatică.
Poţi urma secţia de matematică şi poţi continua cu un master de matematici pure
sau aplicate, aici sau în străinătate. De exemplu, poţi învăţa criptografie: mai e
nevoie să îţi spunem la ce e bună?
Poţi urma domeniile de licenţă Informatică sau Tehnologia Informaţiei
la terminarea cărora vei avea deschise şi porţile pieţei muncii şi cele ale
carierelor din cercetare.
Dacă urmezi modulul pedagogic (opţional) indiferent de secţia urmată, poţi
deveni profesor în învăţământul preuniversitar sau universitar. Gândeşte-te bine,
nu te pripi! Dacă îţi plac copiii, profesoratul nu e deloc o meserie rea: ai vacanţe
lungi, salariul e decent, iar de profesori va fi întotdeauna nevoie.

CE ÎŢI OFERIM?
Facultatea dispune de 15 laboratoare de informatică dotate cu calculatoare, inclusiv
laboratoare speciale de reţele, statistică, calcul ştiinţific, baze de date, dezvoltare de
aplicaţii mobile şi robotică.
Cele 4 amfiteatre, precum şi mai multe săli din facultate deţin mijloace
multimedia de predare.
Biblioteca facultăţii, afiliată Bibliotecii Centrale Universitare, deţine un centru de
împrumut, o sală de lectură şi o sală de consultare a publicaţiilor de specialitate. Prin
intermediul acesteia, facultatea are abonamente la 34 de titluri româneşti şi străine,
cum ar fi: Acta Mathematica, Journal d’Analyse Matematique, American Matematical
Monthly etc. Catalogul online al bibliotecii poate fi consultat pe site-ul Bibliotecii Centrale
Universitare din Bucureşti (www.bcub.ro). Accesul la bazele de date internaţionale
(Springer, Pro Quest etc.) este asigurat gratuit de la calculatoarele din facultate.
La etajul 3 al facultăţii se află planetariul folosit în cadrul orelor de astronomie.
Facultatea noastră oferă posibilitatea de a folosi software gratuit prin intermediul
programului Microsoft Image şi acces la informaţii de interes prin intermediul site-ului
updatat zilnic.
Studenţii ce obţin rezultate deosebite în domeniul cercetării au posibilitatea de a publica
în revistele facultăţii: Analele Universităţii Bucureşti - seria Matematică şi seria
Matematică-Informatică, dar şi în alte reviste de specialitate din România şi din
străinătate, de asemenea, au posibilitatea de a prezenta rezultatele proprii în cadrul
unor sesiuni şi seminarii ştiinţifice.
Facultatea întreţine o strânsă relaţie de colaborare cu Institutul de Matematică al
Academiei, profesorii şi studenţii noştri putând folosi şi biblioteca acestuia.
Se organizează seminarii ştiinţifice comune, iar studenţii noştri pot urmări şi cursuri
mai avansate oferite de Şcoala Normală Superioară din Bucureşti.
Studenţii au posibilitatea de a studia limbi străine (engleză, franceză, germană) drept
cursuri facultative. Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de burse Erasmus în
universităţi din Italia, Franţa, Germania, Suedia etc.
În facultate se ţin cursuri ale Academiei Cisco, în cadrul căreia studenţii de la domeniul
Tehnologia Informaţiei pot să capete cunoştinţe practice despre reţelele de calculatoare.

VIAŢA DE STUDENT
Apreciem şi susţinem eforturile intelectuale, oferind burse (de performanţă şi de
merit) pentru aproximativ 20% dintre studenţi.
Dacă eşti din provincie, îţi putem oferi cazare în căminele Universităţii din Bucureşti
(Grozăveşti, Mihail Kogălniceanu, Panduri etc.) în funcţie de medie.
Dacă doreşti să urmezi o carieră în învăţământ, facultatea îţi pune gratuit la
dispoziţie un modul pedagogic cu durata de 3 ani, cu practică în liceele de top
bucureştene.
Susţinem studenţii cu situaţii deosebite, oferim burse sociale şi cămine celor care
se califică pentru astfel de ajutoare.

Asociaţia Studenţilor la Matematică şi Informatică
(ASMI) a fost fondată în anul 2009 din dorinţa de a

Ca student al facultăţii beneficiezi de gratuitate la transportul cu STB, reducere
50% la transportul cu Metrorex, gratuitate la transportul feroviar intern la clasa
a II-a, 50% reducere pentru biletele la teatru, operă sau muzee.

reprezenta interesele şi aspiraţiile studenţilor şi de

Ai posibilitatea de a participa la concursuri studenţeşti de informatică (ACM,
UNIS), de matematică (ICM, SEEMOUS, „Traian Lalescu”) sau sportive, ca membru
al echipelor Universităţii, şi a duce mai departe prestigiul facultăţii noastre.

membri, studenţi la Facultatea de Matematică şi

Profesorii, studenţii şi foştii studenţi ai facultăţii propun subiecte sau fac parte
din juriu la concursuri precum Olimpiada Naţională de Informatică, Olimpiada
Naţională de Matematică, Viitori olimpici sau Info Educaţie.

ASMI doreşte să creeze un mediu propice

Dacă vrei să faci sport de performanţă sau doar pentru recreere poţi alege să urmezi
un curs facultativ de sport. Poţi alege din cea mai variată gamă de sporturi: fotbal,
baschet, dans, fitness, judo, aerobic, autoapărare, tenis de masă, şah, înot, tenis etc.

majore ale asociaţiei includ socializarea şi

Ai posibilitatea să participi şi să te implici în evenimente organizate de noi.

viitorilor absolvenţi, care să le stimuleze gândirea

a fi un intermediar între aceştia şi cadrele didactice.
În prezent, asociaţia noastră are peste 100 de
Informatică a Universităţii din Bucureşti.

dezvoltării multilaterale a tinerilor, în afara
cursurilor şi activităţilor academice. Obiectivele
interacţiunea studenţilor cu preocupări şi pasiuni
comune şi oferirea unei pregătiri complementare
multilaterală şi să îi ajute să îşi îmbunătăţească
abilităţile de comunicare, calităţi nepreţuite în
cariera viitoare.
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CUM SE DESFĂŞOARĂ
ADMITEREA
LOCURI PROPUSE
DL MATEMATICĂ
Matematică
Matematică-Informatică
Matematici Aplicate
» 136 locuri la buget
» 108 locuri cu taxa (4000* ron/an)
DL INFORMATICĂ
» 219 locuri la buget
» 78 locuri cu taxă (4000* ron/an)
» Învăţământ la distanţă/Învăţământ cu frecvenţă redusă:
75 locuri cu taxă (3600* ron/an)
DL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
» 75 locuri la buget
» 25 locuri cu taxă (4400* ron/an)
Numărul de locuri pentru olimpici este nelimitat.
* Valoarea taxei anuale este în curs de actualizare.
Calendarul admiterii:
14 iulie 2020 – DL MATEMATICĂ şi DL INFORMATICĂ
15 iulie 2020 – DL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
DL INFORMATICĂ – forma de învăţământ la distanţă /
învăţământ cu frecvenţă redusă – Înscrierile vor avea loc
în septembrie.

Cel mai important pas pentru a deveni student la
facultatea noastră este

admiterea!

Înscrierile vor avea loc în iulie pentru DL MATEMATICĂ,
DL INFORMATICĂ – forma de învăţământ cu frecvenţă şi
DL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, iar concursul constă într-o
probă scrisă cu durată de 3 ore.
Pentru DL Matematică candidatul primeşte 4 subiecte (câte unul
din disciplinele: informatică, algebră, analiză matematică, geometrie
şi elemente de trigonometrie) din care va trata două la alegere.*
Pentru DL Informatică candidatul va trata obligatoriu, subiectul
de informatică şi, la alegere, unul dintre cele trei subiecte de
matematică propuse (algebră, analiză matematică, geometrie şi
elemente de trigonometrie).*
Pentru DL Tehnologia Informaţiei candidatul va rezolva 2
subiecte formate din câte 15 grile fiecare după cum urmează:
subiectul de matematică este obligatoriu, iar la alegere se
tratează subiectul de informatică sau fizică.
*Admiterea la DL MATEMATICĂ şi DL INFORMATICĂ va avea
loc în aceeaşi zi, cu aceleaşi subiecte. Candidaţii pot opta la
înscriere atât pentru Domeniul de licenţă Matematică cât şi
pentru Domeniul de licenţă Informatică, forma de învăţământ cu
frecvenţa. Candidaţii care se vor înscrie la Domeniul de licenţă
Informatică vor trata, obligatoriu, un subiect de informatică şi,
la alegere, unul dintre celelalte trei subiecte propuse.
Media minimă de admitere este 5.

Începând cu luna februarie, s-au reluat lecţiile gratuite de
pregătire pentru admitere. Acestea se ţin în fiecare sâmbătă
în Amfiteatrul Spiru Haret (parter).
Lecţiile de matematică se ţin între orele 10 şi 12, iar cele de
informatică se ţin între orele 12 şi 14. Programul desfăşurării
acestora se găseşte pe pagina de admitere a site-ului facultăţii.
Pentru informaţii actualizate permanent despre admitere accesaţi:
http://fmi.unibuc.ro/ro/admitere_licenta/examen_admitere_iulie_2020/

DL INFORMATICĂ – forma de învăţământ la distanţă /
învăţământ cu frecvenţă redusă
Concursul constă într-o probă orală.
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