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P R O G R A M A  A N A L I T I C Ă  
a disciplinei: 

Fundamentele inteligenţei artificiale 
 

1. Titularul disciplinei: prof.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu 
2. Tipul disciplinei: DF disciplină fundamentală       cod: 508 SAEA 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
 2  1 1 Ex. 28  14 14 56 

 
4. Obiectivele cursului:  
Studierea şi aprofundarea unor tehnici de clasificării, recunoaşterea formelor şi data-mining, 
implementarea unor sisteme de decizie, analize de caz pentru sisteme reconfigurabile şi metode euristice 
de optimizare. Se are în vedere realizarea de aplicaţii practice de sisteme inteligente cu microcontrolere 
şi aplicaţii care utilizează reţele neuronale nesupervizate în recunoaşterea formelor sau algoritmi genetici 
evolutivi. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Obiectivele disciplinei corespund în totalitate cu specificul planului de învăţământ, aceste obiective 
constau în  predarea, aprofundarea şi sistematizarea unor cunoştinţe fundamentale ce vor fi suport pentru 
alte discipline din cadrul direcţiei de master: Procesarea si recunoaşterea semnalelor complexe, 
Inteligenta artificiala aplicata. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
Rezultatele învăţării se vor reflecta în extinderea si aprofundarea orizontului de cunoaştere şi înţelegere a 
studenţilor, flexibilizarea modului de gândire, dezvoltarea creativităţii acestora precum si introducerea 
abordării de la general la particular în  domeniile mai sus amintite prin exemplificarea adecvata a 
conceptelor prezentate. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Se va pune accentul pe predarea interactiva a disciplinei, dezvoltându-se dialogul cu studenţii. Se vor 
combina metodele clasice cu cele bazate pe utilizarea mijloacelor audio-video, a calculatorului şi a 
internetului. Structura disciplinei are in vedere faptul ca indiferent de specializarea absolvită la cursurile 
de licenţă, studenţii au nevoie de actualizarea si aprofundarea cunoştinţelor fundamentale dintr-un 
domeniu de maxim interes legat de sinteza sistemelor digitale complexe. Se va urmări mai ales 
sublinierea şi exemplificarea utilităţii acestora în practica. Se va avea în vedere o flexibilizare a predării 
cu adaptarea subiectelor la pregătirea şi interesul studenţilor (o abordare centrata pe student). Se vor 
utiliza pe scară largă referinţe bibliografice din colecţiile de reviste IEEE precum si a altor referinţe 
aflate in fluxul principal (ISI), asigurându-se astfel asimilarea unor cunoştinţe relevante şi de ultimă oră 

8. Sistemul de evaluare:  
 

Evaluarea continuă: 



Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică (mixt) 
Ponderea în nota finală: _40_% 

 
(Se evaluează în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale, calitatea lucrărilor 
efectuate, consemnarea sistematică a informaţiilor semnificative generate de student în grupul de 
aplicaţie.) 

a) categoria de sarcini: test de cunoştinţe cu întrebări închise /deschise, 
dezvoltare tematică, rezolvare de probleme, prezentare de caz etc);  

b) condiţiile de lucru - mijloace accesibile studentului în timpul probei: orice 
material predat la curs 

 
Testele pe parcurs (tradiţional) 

Ponderea în nota finală: _30_% 
 
(Se utilizează pentru evaluarea pe parcursul semestrului a cunoştinţelor, teoretice şi / sau practice 
acumulate la orele de curs şi de aplicaţii.) 
 

Lucrări de specialitate (mixt) 
Ponderea în nota finală: _0__% 

 
(Se utilizează pentru evaluarea competenţelor generale şi specifice pe baza unor lucrări elaborate 
de student precum: rezumate, sinteze ştiinţifice, eseuri tematice, referate, proiecte, rapoarte de 
activitate practică sau de cercetare, studii de caz, recenzii etc.) 
 

Evaluarea finală: (Se precizează: examen sau colocviu.) 
Ponderea în nota finală: _30__% 

Proba(ele): 
 
(Probele evaluării prin examen sunt axate în principal pe dezvoltare tematică, rezolvare de probleme, 
demonstraţie, prezentare de caz) 
 
9. Conţinutul disciplinei: 
 
 a) Curs 
C1 - Elemente de logică. Valori de adevăr, grade de încredere, probabilitate, utilitate etc. 

Mulţimi de valori de adevăr. Logici tri- şi multi-valente (LMV). Logici Lukasiewicz. 
Conective logice ca operatori binari, negaţia. 
Exemple de logici trivalente şi LMV. 

 
C2 - Logica propoziţională şi logica predicatelor. 

Implicaţia. Comparaţie între logica Booleană şi logica probabilistă. Lanţuri de inferenţă. 
Elemente de teoria probabilităţilor. Inferenţă Baysiană. Lanţuri Markov. 

 
C3 - Logica fuzzy. Negaţia şi conectivele. 

Implicaţia. Mulţimi fuzzy, funcţii de apartenenţă şi operaţii cu mulţimi fuzzy. 
Latici. Algebre Booleene şi algebre Heyting (elemente). 

 
C4 - Comparaţie între diverse logici. Utilizări ale diverselor logici. Exemple de aplicaţii. 

Elemente de implementare software şi hardware a diverselor logici. 
 
C5 - Teoria clasificării, recunoaşterea formelor şi data-mining. 



Spaţii vectoriale, rotaţii, transformări continui. Plane de separare. Funcţii distanţă. Prototipul clasei 
şi clasificarea bazată pe prototip. Proiecţii ale claselor pe subspaţii. 
Clasificarea pe baza proiecţiilor.  
 

C6 - SVM. K-vecini. Metode probabilistice de clasificare. Ipoteze statice, grad de încredere. Distribuţii 
statice multivariabile. Clasificatori Bazsieni. Metoda k-medii. 

 
C6- Clasificatori fuzzy. Fuzzy k-vecini. 

Comparaţie între metodele de învăţare supervizată şi nesupervizată. 
 
C7- Reţele neuronale pentru clasificare.  
 
C8 - Metode de implementare a sistemelor de clasificare. 

Aplicaţii industriale în medicină şi în economie/comerţ a sistemelor de clasificare. 
 
C9 - Recunoaşterea formelor. 

Supraveghere şi control inteligent. 
 
C10 - Algoritmi de optimizare – problema formală a optimizării. 

Algoritmi genetici. Operaţii. Criterii de optim (fitness). Strategii evolutive.  
Programare evolutivă. Alte metode euristice de optimizare: metoda roiurilor de particule, 
coloniilor de furnici etc. 

 
C11 - Sisteme reconfigurabile + principii şi metode. 

Analize de caz pentru sisteme reconfigurabile. 
 
C12 - Sisteme de decizie, diagnoză şi planificare 

Elemente de teoria deciziei şi optimizare. Funcţii obiectiv.  
 
C13 - Grafuri şi drumuri pe grafuri etichetate. Curgeri (distribuţii) pe grafuri. Drum optimal. 

Planificarea drumurilor – aplicaţii în robotică. 
 Total _28_ ore 
 
Proiecte 
 
1. Control elementar fuzzy cu microcontroler. 
 
2. Clasificator supervizat cu funcţii RBF şi învăţare prin metoda gradientului. Implementarea 

clasificatorului antrenat într-un microsistem (microcontroler). 
 
3. Sistem de recunoaştere de forme cu reţele  neuronale (supervizat, reţea multistrat). 
 
4. Sisteme genetice evolutive şi reconfigurabile. 
 

Total _14_ ore 
 
 b) Aplicaţii 
10. Control elementar fuzzy cu microcontroler     _4_ ore 
 
11. Sisteme electronice adaptive elementare      _4_ ore 
 
12. Sisteme electronice reconfigurabile elementare     _2_ ore 



 
13. Sisteme cu microcontroler adaptive      _2_ ore 
 
14. Sisteme cu microcontroler cu învăţare (algoritmi elementari)   _2_ ore 
 
 Total _14_ ore 
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          Semnături: 
Data:    Titular curs: prof. dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu 
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