
 

Facultatea de Ştiinţe Aplicate 

 
 

Sisteme Dinamice Optimale şi Modele Economico-Financiare 

(SDOMEF) 

Domeniul de studii: Ştiinţe Inginereşti Aplicate 
 

Descr iere  

 Programul oferă cursuri de matematică aplicată asistată de calculator pentru domeniul economico-financiar.  

 
Relevanța  pentru  p ia ța  munci i  

 Absolvenţii programului SDOMEF pot accede pe piaţa forţei de muncă la întreprinderi cu profil financiar, companii 
naţionale şi internaţionale, instituţii de cercetare şi învăţământ superior. Programul pregăteşte specialişti cu temeinice 
cunoştinţe, specifice ocupaţiilor: statistician, matematician, asistent universitar, profesor, actuar, asistent de cercetare, 
economist în marketing. 
 
Competențe  obț inute  

• capacitatea de a utiliza metode de prognoză, sisteme şi optimizări în fenomene şi probleme din inginerie şi economie; 

• capacitatea de a aplica matematica şi informatica în domeniile: industrial, economic, bancar, administrativ, social; 
abilităţi de cercetare ştiinţifică, teoretică şi practică în ştiinţele inginereşti aplicate şi economice. 

• capacitatea de analiză, sinteză, interpretare şi rezolvare a unor probleme de bază din inginerie şi economie; abilităţi 
pentru managementul informaţiei şi de operare PC;  

• analiza, studiul şi proiectarea de sisteme informatice în inginerie şi economie folosind platforme software specializate 
(Maple, Mathematica, Excel, Matlab); 

 
Discip l ine  (se lecț ie )  

• Dinamică economică; Matematici financiare; Modele economice şi control optimal;  

• Modelare numerică cu aplicații în economie și finanțe; Metode şi algoritmi de aproximare în problemele de optim;  

• Modelare numerică; Sisteme dinamice comandate; Elemente de prognoză matematică;  

• Calcul variaţional cu aplicaţii în inginerie şi economie; Grafică pe calculator. 
 
Teme de cerce tare  (se lecț ie )  

• Optimizarea utilizării bazelor de date în eficientizarea activităților unui sistem bugetar;  

• Modele matematice de evoluție a prețurilor și creștere economică; Metode de analiză a stabilității sistemelor; 

• Studiul eficienței informaționale a piețelor de capital; Studiul profitabilităţii produselor de creditare;  

• Controlabilitate şi observabilitate în teoria sistemelor liniare; Studii de  punct fix în spații metrice generalizate;  

• Procesarea imaginilor digitale şi grafică aplicată în marketing. 
 

Alte informați i  de interes  

Companii consultate pentru identificarea și analiza competențelor profesionale 

aferente calificării asigurate de programul masteral SDOMEF: FEV ECE 

Automotive SRL; Ericsson; Software Imagination and Vision SRL. 
 
Limba de predare : Română 

Durata:  2 ani 

Contact:  vladimir.balan@upb.ro 

Detali i :  http://fsa.pub.ro/master-1 
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