Master MDRP
Masterul care-ti va lansa
cariera.
Acreditat la nivel european.

MODELE DE DECIZIE, RISC Ș I
PROGNOZ Ă
Contacteaza-ne:
Decanat FSA
Telefon: 021.4029.630
Locatie: corp BN, sala BN-108
E-mail decanat: decanat.fsa@upb.ro

FACULTATEA DE
ȘTIINȚE APLICATE
NUMĂR LOCURI - 25
ţ

MDRP - un master de nivel european unde î i

ţ

şi dezvolta cunoştinţe şi
abilităţi de analiză și sinteză a bazelor de
po i completa

date de optimizare a proceselor de tip

ț

spa io-temporal

Calificări COR :
Expert statistician, Asistent de
cercetare in matematica aplicata,
Asistent de cercetare in statistica,
Asistent de cercetare in
informatica, Asistent de cercetare
in tehnologie si echipamente
neconventionale, Expert prevenirereducere riscuri tehnologice

CURSURI
Prelucrare a Informației prin Mulțimi Rough
Grafuri și Tehnici de Optimizare
Modelare și Simulare în Sisteme Financiare
Analiza Datelor Experimentale
Monitorizarea Proceselor Industriale
Modele Matematice în Teoria Riscului
Metode Statistice în Marketing
Teoria Așteptării și aplicații
Statistică Computațională
Programare Liniară și Neliniară
Teoria Deciziei
Sondaje și Prognoze
Sisteme Fuzzy (Expert)
Teoria Jocurilor
Programare Evolutivă și Tehnici Monte-Carlo
Cercetare ştiinţifică şi practic

VEI OBȚINE MULTE ABILITĂȚI,
PRINTRE CARE:
Prelucrare a datelor (data mining și big data), analiza şi
interpretarea proceselor tehnice, inginerești, economice
Abilitatea de a aplica de metode matematice pentru
rezolvarea şi optimizarea unor probleme de tip interdisciplinar
(din domeniul tehnic și economic).

Cum se desfășoară?
DURATA PROGRAMULUI DE STUDII: 2 ANI (4
SEMESTRE, 14 SĂPTĂMÂNI/SEMESTRU)
În primele trei semestre se desfăşoară activităţi didactice şi de
cercetare, iar în ultimul semestru numai activităţi de cercetare
ştiinţifică, noțiuni de etică și finalizarea lucrării de dizertaţie.
Numărul de credite ECTS este 120.
Metoda : Fiecare curs este conceput atât la nivel teoretic, cât și
aplicativ, folosind studii de caz cu caracter practic. Cursanții au
de prezentat referate și de rezolvat teme in cadrul pregatirii din
timpul anilor.
Finalizarea studiilor se face prin susținerea unui proiect de
dizertație.
CE MAI AȘTEPȚI? ÎNSCRIE-TE, ÎN PERIOADA 29 IUNIE - 7 IULIE
DACĂ EȘTI ÎNSCRIS, MAI AI DE DAT DOAR INTERVIUL PE 8 IULIE

