
COMPUTER SCIENCE CURRICULA 
OOuurr   CCoommppuutteerr   SScciieennccee   BBaacchheelloorr   pprrooggrraamm   ttrraaiinnss  
ssppeecciiaalliissttss  ccaappaabbllee  ooff  ffaasstt   iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  tthhee  llaabboorr  
mmaarrkkeett   aass   aa   pprrooggrraammmmeerr,,   ddaattaabbaassee   aanndd   ccoommppuutteerr  
nneettwwoorrkkss   aaddmmiinniissttrraattoorr,,   ssooffttwwaarree   ddeessiiggnneerr   aanndd//oorr  
eennggiinneeeerr,,   ffiinnaanncciiaall   aannaallyysstt,,   sscciieennttiiffiicc   rreesseeaarrcchheerr,,  
ddaattaa  sscciieennttiisstt,,  ffrreeeellaanncceerr,,  oorr  tteeaacchheerr..  

CCuurrrriiccuullaa   hhaavvee   ccoommppuullssoorryy   ccoouurrsseess   ((FFuunnddaammeennttaallss  
ooff   PPrrooggrraammmmiinngg,,   DDaattaa   SSttrruuccttuurreess,,   FFuunnddaammeennttaall  
AAllggoorriitthhmmss,,   OObbjjeecctt   OOrriieenntteedd   PPrrooggrraammmmiinngg,,  
DDaattaabbaasseess,,   DDaattaabbaassee   MMaannaaggeemmeenntt   SSyysstteemmss,,  
CCoommppuutteerr   NNeettwwoorrkkss,,   SSooffttwwaarree   EEnnggiinneeeerriinngg,,  
IInntteeggrraatteedd  DDeevveellooppmmeenntt   aanndd  DDeessiiggnn   EEnnvviirroonnmmeennttss,,  
AArrttiiffiicciiaall   IInntteelllliiggeennccee,,   WWeebb   TTeecchhnnoollooggiieess,,  
OOppttiimmiizzaattiioonn,,   CCoommppuutteerr   GGrraapphhiiccss,,   aass   wweellll   aass  
ffuunnddaammeennttaall   mmaatthheemmaattiiccss   ccoouurrsseess,,   ssuucchh   aass  
AAllggeebbrraa,,   CCaallccuulluuss,,   GGeeoommeettrryy,,   PPrroobbaabbiilliittiieess   aanndd  
ssttaattiissttiiccss..   FFoorr   tthhee   eelleeccttiivvee   ccoouurrsseess,,      ssttuuddeennttss   mmaayy  
oopptt   ttoo   ssttuuddyy   CCaallccuullaabbiilliittyy   aanndd   CCoommpplleexxiittyy,,   FFaaccee  
RReeccooggnniittiioonn,,   MMaacchhiinnee   LLeeaarrnniinngg,,   IImmaaggee   PPrroocceessssiinngg,,  
MMaatthheemmaattiiccaall   MMooddeelliinngg,,   GGrraapphhss   aanndd  
CCoommbbiinnaattoorriiccss,,   DDiissccrreettee   MMaatthheemmaattiiccss,,   aanndd  
ffaaccuullttaattiivvee   ccoouurrsseess   ((ffoorr   tthhoossee   iinntteerreesstteedd   iinn   aa  
tteeaacchhiinngg  ccaarreeeerr))..  

WWee  aallssoo  ooffffeerr  llaabboorraattoorriieess  aanndd  ssttuuddeenntt  sseemmiinnaarrss  oonn  
vvaarriioouuss   ttooppiiccss   ((iimmaaggee   aannaallyyssiiss   aanndd   ppaatttteerrnn  
rreeccooggnniittiioonn,,   vviirrttuuaall   rreeaalliittyy,,   ccoommppuutteerr   nneettwwoorrkkss,,  
nnaattuurraall   llaanngguuaaggee  pprroocceessssiinngg)),,  ssuummmmeerr  sscchhoooollss,,  aanndd  
ssttuuddeenntt  ccoommppeettiittiioonnss..  

JOIN US! 
FFAACCUULLTTYY  OOFF  MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIICCSS  
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FFAACCUULLTTYY  OOFF  
MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  AANNDD  

IINNFFOORRMMAATTIICCSS  

CCOOMMPPUUTTEERR  SSCCIIEENNCCEE  
((iinn  EEnngglliisshh  ))  
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ABOUT US 
OOvviiddiiuuss   UUnniivveerrssiittyy   ooff   CCoonnssttaannttaa   ((UUOOCC))   iiss   aa   hhiigghheerr  
eedduuccaattiioonn   iinnssttiittuuttiioonn   wwiitthh   aa   ttrraaddiittiioonn   iinn   eedduuccaattiioonn  
aanndd   rreesseeaarrcchh   iinn   tthhee   ffiieellddss   ooff   MMaatthheemmaattiiccss   aanndd  
IInnffoorrmmaattiiccss..   TThhee   MMaatthheemmaattiiccss   bbaacchheelloorr   pprrooggrraamm  
hhaass   bbeeeenn   rruunnnniinngg   ffoorr   mmoorree   tthhaann   5500   yyeeaarrss,,   tthhee  
MMaatthheemmaattiiccss‐‐IInnffoorrmmaattiiccss  ffoorr  oovveerr  2200  yyeeaarrss  aanndd  tthhee  
IInnffoorrmmaattiiccss  pprrooggrraamm  ffoorr  oovveerr  1100  yyeeaarrss..    

TThhee  FFaaccuullttyy  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd   IInnffoorrmmaattiiccss   ((FFMMII))  
hhaass   iimmpplleemmeenntteedd   ssiinnccee   22000055   ccuurrrriiccuullaa   ccoommppaattiibbllee  
wwiitthh  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  BBoollooggnnaa  
CCoonnvveennttiioonn   ((bbaacchheelloorr   ssttuuddiieess   ‐‐   33   yyeeaarrss,,   mmaasstteerr  
ssttuuddiieess   ‐‐  22  yyeeaarrss,,  PPhhDD  pprrooggrraammss  ‐‐  33  yyeeaarrss))  aanndd  uusseess  
tthhee   EEuurrooppeeaann   CCrreeddiitt   TTrraannssffeerr   aanndd   AAccccuummuullaattiioonn  
SSyysstteemm  ((EECCTTSS))..    

TTooddaayy,,  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ooffffeerr  iinncclluuddeess::  

  44   bbaacchheelloorr   ssttuuddyy   pprrooggrraammss::   MMaatthheemmaattiiccss,,  
MMaatthheemmaattiiccss‐‐IInnffoorrmmaattiiccss,,   aanndd   IInnffoorrmmaattiiccss   iinn  
RRoommaanniiaann  aanndd  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  iinn  EEnngglliisshh;;  
  33   mmaasstteerr   ssttuuddyy   pprrooggrraammss::   IInnffoorrmmaattiioonn  
TTeecchhnnoollooggiieess   aanndd   MMooddeelliinngg,,   MMuullttii‐‐MMooddaall  
DDiissttrriibbuutteedd   VViirrttuuaall   EEnnvviirroonnmmeennttss   aanndd   DDiiddaaccttiicc  
MMaatthheemmaattiiccss;;  
  PPhhDD   pprrooggrraammss   iinn   tthheeoorreettiiccaall   aanndd   aapppplliieedd  
MMaatthheemmaattiiccss..  

CCoonnssttaannttaa,,   oonnee   ooff   tthhee  mmoosstt   ccoossmmooppoolliittaann   cciittiieess   iinn  
tthhee   ccoouunnttrryy,,   iiss   aann   eetthhnniicc   mmoossaaiicc,,   aa   ssppaaccee   ooff  
ccoommmmuunniiccaattiioonn   aanndd   uunnddeerrssttaannddiinngg,,   iiss   aa   cciittyy   tthhaatt  
ooffffeerrss  ssppeecciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  oonn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  ffoorr  
ssttuuddeennttss   aanndd   ggrraadduuaatteess   ooff   tthhee   ssttuuddyy   pprrooggrraammss  
ooffffeerreedd   bbyy   tthhee   FFaaccuullttyy   ooff   MMaatthheemmaattiiccss   aanndd  
IInnffoorrmmaattiiccss..  

WHY STUDY AT FMI? 
PPlleennttyy  ooff  rreeaassoonnss!!  HHeerree  aarree  1100++11  ooff  tthheemm::  
11..  WWee   sseeeekk   ppeerrffoorrmmaannccee   aanndd   wwee   aarree   iinnvvoollvveedd   iinn  
lliinnkkiinngg   aaccaaddeemmiiaa   wwiitthh   iinndduussttrryy   aanndd   iinnnnoovvaattiivvee  
ssttaarrtt‐‐uuppss..  
22..  OOuurr   ssttuuddeennttss   ccaann   bbeenneeffiitt   ffrroomm   iinntteerrnnsshhiippss   aatt   IITT  
ccoommppaanniieess   wwiitthh   wwhhiicchh   wwee   hhaavvee   ssiiggnneedd  
ccoollllaabboorraattiioonn   aaggrreeeemmeennttss,,   ssuucchh   aass   PPaalloo   AAllttoo  
NNeettwwoorrkkss  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  oorr  GGooooggllee  DDiiggiittaall  WWoorrkksshhoopp..  
33..  OOuurr   ssttuuddeennttss   ccaann   ppaarrttiicciippaattee   iinn   eevveennttss   ssuucchh   aass  
CCaarreeeerr   DDaayyss,,   lliivvee   ccooddiinngg   sseessssiioonnss   oorrggaanniizzeedd   bbyy   IITT  
ccoommppaanniieess,,   aanndd   jjooiinn   nnaattiioonnaall   aanndd   iinntteerrnnaattiioonnaall  
mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  iinnffoorrmmaattiiccss  ssttuuddeenntt  ccoommppeettiittiioonnss  
44..  OOuurr  ssttuuddeennttss  ccaann  eeaassiillyy  ffiinndd  oonn  tthhee  FFMMII  wweebbssiittee  
iinnffoorrmmaattiioonn   aabboouutt   tthheeiirr   sscchheedduulleess,,   ccuurrrriiccuullaa,,   aanndd  
oorrggaanniizzeedd  eevveennttss    
55..  OOuurr   ssttuuddeennttss   hhaavvee   aacccceessss   ttoo   ccoouurrssee,,   sseemmiinnaarrss  
aanndd  llaabb  mmaatteerriiaallss  iinn  eelleeccttrroonniicc  ffoorrmmaatt..  
66..  OOuurr   ssttuuddeennttss   hhaavvee   aacccceessss   ttoo   aa   mmooddeerrnn   lliibbrraarryy,,  
mmooddeerrnn  ssttuuddyy  rroooommss  aanndd  hhiigghhllyy  ttrraaiinneedd  tteeaacchheerrss..  
77..  OOuurr   ssttuuddeennttss   hhaavvee   aacccceessss   ttoo   ssppoorrttss   bbaassee   aanndd  
aaccccoommmmooddaattiioonn  iinn  ssttuuddeenntt  hhoosstteellss..  
88..  OOuurr   ssttuuddeennttss   ccaann   rreecceeiivvee   sscchhoollaarrsshhiippss   aanndd  
ggrraannttss  ffrroomm  EErraassmmuuss++  oorr  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess..  
99..  OOuurr   ggrraadduuaatteess   aarree   eeaassiillyy   ffiinnddiinngg   jjoobbss   iinn   tthheeiirr  
ffiieelldd..  
1100..  TTooggeetthheerr,,   wwee   ccaann   ccrreeaattee   ddiissrruuppttiivvee  
tteecchhnnoollooggiieess..  
1111..  CCoonnssttaannțțaa   iiss   tthhee  oonnllyy  uunniivveerrssiittyy   cciittyy   iinn  RRoommaanniiaa  
llooccaatteedd  oonn  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa  ccooaasstt..  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  &&  IINNVVOOLLVVEEMMEENNTT  

ADMISSIONS 
IInnffoorrmmaattiioonn   rreeggaarrddiinngg   aaddmmiissssiioonn   ffoorr   ffoorreeiiggnn  
ssttuuddeennttss  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt::  
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AAllll  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aaddmmiissssiioonn  pprroocceessss  ffoorr  
ffoorreeiiggnn  ssttuuddeennttss  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt::  
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