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FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE 

 

 

Program de master 

Tehnici avansate in domeniul semnalelor  

si sistemelor 
 
Tip: cercetare, 4 semestre 

1. Obiectivele programului 
 

Programul de master propus contine o serie de cursuri moderne de nivel avansat 

pentru identificare, prelucrare de semnal, calcul numeric, optimizare si proiectare de 

legi de comanda pentru sisteme dinamice. Programul furnizeaza atat suportul riguros 

stiintific cat si competente aplicative necesare analizarii si proiectarii unei game largi 

de sisteme dinamice (tehnice, economice, din natura) asa cum apar ele in diversele 

ramuri ale stiintei. Toate cursurile propuse se regasesc in Programele de Master ale 

marilor universitati din lume ce propun curicula in domeniul Calculatoarelor si 

Ingineriei Electrice. In cazul de fata atentia noastra va fi concentrata asupra 

urmatoarelor obiective: formarea unor nuclee de cercetare teoretica in domenii de 

maxim interes aplicativ; 

• crearea cadrului pentru aprofundarea de catre specialistii din 

industrie si economie a unor cunostinte teoretice precum si a 

metodologiei de utilizare a programelor avansate de calcul stiintific 

(algoritmi, software, toolbox);   

• perfectionarea pregatirii didactice si stiintifice a tinerilor cursanti   

antrenati in program precum si stimularea interesului tinerilor 

cercetatori din exterior pentru activitatea universitara;  

• configurarea unui ansamblu conex de tematici viabil pentru 

programele de doctorat si postdoctorale;  

2. Competenţe generale şi competenţe specifice 
 

Absolventul va fi capabil:  

• sa elaboreze si sa analizeze modele matematice pentru diverse 

sisteme dinamice complexe asa cum apar in inginerie, fizica, 

economie sau finante, prin folosirea tehnicilor moderne de 

identificare si optimizare;  

• sa proiecteze sisteme avansate de conducere automata a proceselor 

folosind diverse tipuri de modele pentru acestea: liniare, neliniare, 

stohastice, cu intarziere, descentralizate etc;   

• sa foloseasca tehnicile de prelucrare de semnal si calcul numeric 

pentru obtinerea unor modele fezabile si implementarea legilor de 

comanda proiectate cu minimizarea erorilor;  



• sa analizeze influenta erorilor de modelare si prelucrare, sa 

identifice problemele ce pot aparea din cauza acestora si sa 

proiecteze preventiv legi de comanda robuste;       

• sa integreze cunostintele diverse capatate (identificare, prelucare 

numerica avansata, analiza propagarii erorilor, optimizare si 

metode de proiecare moderna) si sa le aplice pe cateva studii de 

caz concrete; 

 

Studentii admisi la acest program de master, pot beneficia de burse pentru 
anul doi la SUPELEC-Paris si Ecole Centrale de Lille. 
La sfarsitul celor doi ani de studii, acestia obtin dubla-diploma de master, de la 
unul dintre partenerii straini si de la facultatea de Automatica si Calculatoare. 

3. Plan de invatamant  

 

Anul I, Semestrul I 

Cod Denumirea disciplinei / activităţii 

Semestrul I 
14 săptămâni Evaluare 

[E/V/P] 
C S L P p.c. 

UPB.03.M1.O.12-01 
Tehnici de Identificare a 

Sistemelor Neliniare 
2   1 4 E 

UPB.03.M1.O.12-02 Metode Numerice în Automatică 3  1  5 E 
UPB.03.M1.O.12-03 Sisteme Robuste 3   1 5 E 
UPB.03.M1.O.12-04 Calcul Ştiinţific 2  1  3 E 

UPB.03.M1.O.12-05 Sisteme Neliniare 3 1   3 E 

Total ore didactice 18 ore/săptămână 20 

UPB.03.M1.O.12-06 Cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 10 

Total puncte de credit 30 

 

 

 

Anul I, Semestrul II 

Cod 
Denumirea disciplinei / 

activităţii 

Semestrul II 
14 săptămâni Evaluare 

[E/V/P] 
C S L P p.c. 

UPB.03.M1.O.12-07 Sisteme Optimale 2   1 4 E 
UPB.03.M1.O.12-08 Semnale şi Sisteme Stocastice 2  2  4 E 
UPB.03.M1.O.12-09 Optimizări Convexe 2   1 4 E 

Total ore didactice 10 ore/săptămână 12 

UPB.03.M1.O.12-10 Cercetare ştiinţifică 18 ore/săptămână 18 

Total puncte de credit 30 



Anul II, Semestrul III 

Cod Denumirea disciplinei / activităţii 

Semestrul III 
14 săptămâni Evaluare 

[E/V/P] 
C S L P p.c. 

UPB.03.M1.O.12-11 
Analiză Timp-Frecvenţă şi 

Undine 
2   1 4 E 

UPB.03.M1.O.12-12 Sisteme Descentralizate 2  1  3 E 

UPB.03.M1.O.12-13 
Prelucrarea Avansată a 

Semnalelor 
3  2  5 E 

UPB.03.M1.O.12-14 
Tehnici de Optimizare 

Neconvexă 
3   1 5 E 

UPB.03.M1.O.12-15 Curs opţional* 2  1  3 V 

Total ore didactice 18 ore/săptămână 20 

UPB.03.M1.O.12-16 Cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 10 

Total puncte de credit 30 

* Sunt propuse următoarele cursuri opţionale (dintre care grupa de 
studenţi va alege unul):  

• Semnale, sisteme şi optimizare: o abordare integrată 

• Sisteme cu întârziere 

• Semnale genomice 

• Tehnici de elaborare, redactare şi recenzare articole ştiinţifice 
 

 

Anul II, Semestrul IV 

Cod Denumirea activităţii 

Semestrul IV 
14 săptămâni 

C S L P p.c. 

UPB.03.M1.O.12-18 Cercetare ştiinţifică: 16 ore 
28 ore/săptămână 

15 
15 UPB.03.M1.O.12-19 

Elaborarea şi redactarea 
proiectului de dizertaţie: 12 ore 

Total puncte de credit 30 

 

 

 

 



4. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat 
în programul de master. 
 Prof dr ing Bogdan Dumitrescu (UPB) 

 Prof dr ing Boris Jora (UPB) 

 Prof dr ing Cristian Oara (UPB) 

 Prof dr ing Corneliu Popeea (UPB) 

 Prof d ring Octavian Stanasila 

   Prof dr ing Dan Stefanoiu (UPB)  

Profesori invitati de la alte universitati: Silviu Niculescu (SUPELEC, Franta), 

Nicu Tabus (Univ of Tampere, Finlanda), etc. 

Conf. dr ing. Catalin Petrescu (UPB)  

Conf. dr ing. Radu Stefan (UPB) 

Sl dr ing Janeta Culita (UPB)  

Sl dr ing A. Dumitrascu (AIS) 

 Sl dr ing Alexandru Ticlea (UPB) 

 As Raluca Andrei (doctorand) 

 As  Cristian Flutur (doctorand) 

 As Cristian Rusu (doctorand) 

As Bogdan Sicleru (doctorand) 

RECTOR,      DECAN, 

Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU  Prof. dr. ing. Dumitru Popescu 

  

 


