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limba română
master în tehnologii ale informației și comunicațiilor

Dezvoltarea infrastructurii informaţional-comunicaţionale a sistemului administraţiei
publice a permis automatizarea unei părţi din activitatea administrativă, prin implementarea
tehnologiilor informaţional-comunicaţionale avansate în cadrul serviciului public, transformare
ce a fost denumită – Guvernarea electronică – (en. E-Government). Aceasta oferă creşterea
capacităţii administrative a autorităţilor publice în deplin acord cu valorile europene ale
administraţiei, oferind transparenţă, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficienţă.
Programul de master este adresat absolvenţilor de la specialităţile informatice,
matematice, fizice, economice sau altor specialităţi înrudite pentru studierea aprofundată a
managementului informaţiei şi comunicării.
Scopul programului de master constă în formarea competenţelor privind: cunoaşterea
principiilor managementul informaţional din AP în vederea creşterii nivelului calitativ al
serviciilor acordate cetăţenilor; cercetarea, analiza şi elaborarea soluţiilor; reflectarea acestora în
spaţiul virtual pentru eficientizarea proceselor economice şi sociale; dezvoltarea capacităţilor de
a elabora şi gestiona resursele informaţionale atât pentru organizaţiile şi structurile publice cât şi
în sectorul privat - capacităţi inerente managerilor în resurse informaţionale: analiştilor,
programatorilor, administratorilor de reţele, administratorilor de baze de date.
Obiectivele programului de master sunt formarea competenţelor de acoperire a
necesităţilor de asistenţă tehnică şi de gestionare a resurselor informaţionale existente la nivelul
administraţiei publice. Aceste competenţe oferă funcţionarilor publici posibilitatea de a se adapta
dezvoltării rapide în domeniul informaţiei şi al comunicaţiilor.
Accesul la programul de master va fi reglementat în funcție de categoria de instruiți,
păstrând accesul consecutiv pentru titularii diplomei de licență în domeniile: informaticii care au
realizat sau vor realiza după admitere 30 credite ECTS, prevăzute de planurile de învățămînt.
Stagiu de practică este realizat in autoritățile publice centrale și locale şi constituie parte
componentă a planului de învăţământ, cu acordarea a 10 credite.
Pronostic referitor la amplasarea în cîmpul muncii a absolventului programului de
master. Absolvenţii programului vor putea accede în calitate de specialist-coordonator în
aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de profil pe lângă Guvern, în sectorul
privat, organizaţii nonguvernamentale, precum şi colaborator ştiinţific, lector universitar, la
disciplinele tehnologiilor informaționale în instituţiile de profil şi cele interdisciplinare.

