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Scurtă descriere   
Misiunea acestui program de masterat pe linie didactica şi de cercetare constă în formarea specialiştilor pentru o societatea tehnologică în continuă 
schimbare. În contextul evoluţiei spectaculoase a electronicii şi a sistemelor programabile, trecerea de la societatea informaţională la o societate bazată 
pe cunoaştere impune tot mai mult crearea de sisteme inteligente, care să se încadreze armonios în mediul social şi natural. 
Obiectivul masterului INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI SISTEME INTELIGENTE este: de a furniza cunoaştere avansată în domeniul electronicii 
aplicate cu aprofundare în proiectarea de sisteme de decizie şi control bazate pe modele de prelucrare a informaţiei bioinspirate şi de a forma abilităţi 
de implementare a structurilor electronice de tip embedded pentru sisteme cu inteligenţă artificială.  
 
Competenţe ale absolvenţilor   
Beneficiarii masterului vor dobândi următoarele competenţe:  

- capacitatea de analiză a cerinţelor economice şi de elaborare a specificaţiilor tehnice în domeniul sistemelor inteligente de control; 
- cunoaşterea în profunzime a principalelor teorii şi metode de implementare hardware şi software a sistemelor cu inteligenţă artificială; 
- utilizarea tehnicilor de proiectare asistată a circuitelor electronice de prelucrare inteligentă a informaţiei prin fuzionarea tehnologiei sistemelor 

programabile, reconfigurabile şi analogice; 
- conceperea şi proiectarea de sisteme integrate de decizie şi control pentru sisteme de roboţi inteligenţi. 
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Şanse de angajare   
Absolvenţii masterului vor avea următoarele perspective in carieră de a ocupa funcţii de conducere-coordonare de proiect, cercetători ştiinţifici, 
responsabili de sistem: 
- în industrie: unităţi productive moderne bazate pe sisteme robotizate şi conducere asistată de calculator în orice ramură industrială; la companii 

producătoare de echipamente electronice inteligente cu destinaţie de masă (sisteme pentru locuinţe, aparatură medicală, sisteme de telecomunicaţii, 
etc.). 

- în servicii şi exploatare: proiectant-dezvoltator/integrator de sisteme inteligente personalizate, inginer de service pentru echipamente electronice 
avansate; 

- masterul oferă şi competenţele necesare absolvenţilor pentru a-şi deschide propria afacere (companii spin-off sau firme de start-up) într-un domeniu 
cu mare impact social. 

Masterul oferă perspective de dezvoltare personală prin doctorat în domenii cum sunt Ingineria Electronică şi Telecomunicaţii sau Calculatoare şi 
Tehnologia Informaţiei, ceea ce deschide oportunităţi pentru cercetarea ştiinţifică şi învăţământ universitar. 
  
 
Facilităţi de studiu şi de cercetare  
Activitatea de cercetare se desfăşoară în principal în cadrul laboratoarelor catedrei de Electronică şi Calculatoare, dotate cu echipamente şi mijloace de 
cercetare corespunzătoare temelor de cercetare abordate de către membrii catedrei precum şi în centrul de cercetare „Modelarea şi simularea proceselor 
şi sistemelor”. 
 


