
c.   Finalizarea studiilor 
Studiile universitare de masterat se finalizează cu elaborarea şi 

susţinerea unei Lucrări de disertaţie cu dezvoltări teoretice, modelare şi  
aplicaţii practice legate de tematicile specifice programului de master. 
 

ADMITEREA 
a.   Candidaţii 

Candidaţii pot fi absolvenţi ai formelor de învăţământ universitar din 
domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti şi al ştiinţelor informatice, 
îndeosebi absolvenţi ai specializărilor de inginerie electronică şi telecomunicaţii, 
calculatoare, automatică, electrotehnică, energetică, informatică ce au preocupări 
profesionale sau desfăşoară activităţi în domenii legate de procesarea paralelă şi 
distribuită.  

 
b.   Concursul de admitere 

Admiterea candidaţilor la master se face prin concurs, probe scrise. 
Clasificarea candidaţilor se realizează pe baza mediei obţinute la probele scrise. 

 
c. Calendarul admiterii 

Înscrierea candidaţilor şi concursul de admitere au loc în luna 
septembrie 2007. 

 
DATE DE CONTACT 
Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

- secretariatul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, 
str. Târgul din Vale, nr. 1, corp T,  tel: 0248/217736 

- e-mail: sofron@upit.ro  
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DOMENIUL: INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 
TELECOMUNICAŢII 

Catedra coordonatoare: ELECTRONICĂ ŞI CALCULATOARE 
 
OBIECTIVELE MASTERULUI 

 furnizarea de cunoaştere avansată în domeniul electronicii şi informaticii aplicate 
cu aprofundare în proiectarea de sisteme de procesare paralelă şi distribuită bazate 
inclusiv pe modele de prelucrare a informaţiei bioinspirate; 

 formarea de abilităţi şi deprinderi de implementare a structurilor electronice de 
procesare paralelă şi distribuită; 

 deschiderea spre tendinţele noi şi inovatoare din domeniul de specialitate prin 
actualizarea sistematica a cunoştinţelor din domeniul electronicii şi informaticii; 

 abordarea unui demers pluri, inter si transdisciplinar prin realizarea de conexiuni 
intre disciplinele electronice, informatice, de control procese tehnologice si alte 
domenii; 
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 dezvoltarea capacităţilor de cercetare-proiectare-implementare a sistemelor 
electronice de procesare paralelă şi distribuită cu aplicabilitate în mediul socio-
economic.  

COMPETENŢE DEZVOLTATE 
 capacitatea de analiză a cerinţelor economice şi de elaborare a specificaţiilor 

tehnice în domeniul sistemelor de procesare paralelă şi distribuită; 
 cunoaşterea temeinică a principalelor teorii şi metode de analiză, proiectare şi  

implementare hardware şi software a sistemelor de procesare paralelă şi 
distribuită; 

 utilizarea tehnicilor de proiectare şi dezvoltare a algoritmilor de procesare paralelă 
şi distribuită, procesarea şi recunoaşterea imaginilor, inclusiv proiectarea asistată 
de calculator şi utilizarea sistemelor programabile reconfigurabile; 

 conceperea şi proiectarea de sisteme pentru asigurarea integrităţii şi securităţii 
informaţiilor în sistemele distribuite. 

OCUPAŢII VIZATE DE CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
Absolvenţii pot avea următoarele perspective în carieră de a ocupa funcţii în 

cercetare-proiectare, învăţământ, coordonare proiecte, coordonare procese economico-
sociale: 

 în industrie: unităţi productive complexe, distribuite moderne bazate pe sisteme de 
conducere asistată de calculator în orice ramură industrială; la companii 
producătoare de echipamente integrate hardware-software (sisteme pentru 
locuinţe, aparatură medicală, sisteme de telecomunicaţii, etc.). 

 în servicii şi exploatare: proiectant-dezvoltator/integrator de sisteme paralele şi 
distribuite personalizate, inginer de service pentru echipamente hardware-software 
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 în viitorul apropiat. 

 

PERSPECTIVE CONTINUARE STUDII 
Absolvenţii pot accesa efectuarea unui doctorat în domeniile : 
• Inginerie electronică şi telecomunicaţii; 
• Calculatoare şi tehnologia informaţiei. 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

a. Disciplinele studiate 
Nr. 
crt. Disciplina Obiective ale disciplinei 

1. 

Modelarea 
proceselor şi 
sistemelor 
distribuite 

Asigurarea unor cunostinte fundamentale si aplicative privind 
metodele si tehnicile prin care procese si sistemele sunt modelate 
(reprezentate matematic) si apoi analizate indirect (simulate) 
utilizand sisteme de calcul.  

Nr. 
crt. Disciplina Obiective ale disciplinei 

2. 
Arhitecturi de 

sisteme 
reconfigurabile

Însuşirea cunoştinţelor şi familiarizarea cu problemele legate de 
sistemele hardware reconfigurabile, implementarea hardware a unor 
algoritmi de calcul, hardware-ul reconfigurabil dinamic şi evolutiv, 
tipuri de aplicaţii cu arhitecturi hardware reconfigurabile.

3. 

Arhitecturi de 
structuri pentru 

procesare paralelă 
şi distribuită 

Însuşirea cunoştinţelor şi familiarizarea cu arhitecturile hardware şi 
software de procesare paralelă şi distribuită studiind conceptele, 
paradigmele, modelele arhitecturale şi câteva clase de sisteme 
paralele şi distribuite. 

4. 

Managementul 
proiectelor de 

cercetare - 
dezvoltare 

Însuşirea cunoştinţelor şi familiarizarea cu elementele legate de 
managementul proiectelor de cercetare stiintifica, formularea 
problemei de cercetare, planificarea cercetarii, verificarea solutiilor 
obtinute, conducerea unei echipe de cercetare, organizarea raportului 
de cerectare si diseminarea rezultatelor.

5. 
Programare 

concurentă şi dis-
tribuită în Java 

Insusirea aspectelor teoretice si practice specifice programării 
concurente si distribuite in Java. 

6. 
Sisteme 

distribuite de 
măsurare 

Progresele recente realizate în domenii precum tehnologia senzorilor 
şi electronica digitală au condus la apariţia senzorilor inteligenţi şi la 
realizarea unor reţele distribuie de senzori la un cost relativ mic. 

7. 

Proiectarea 
aplicaţiilor de 

procesare para-
lelă şi distribuită

Însuşirea cunoştinţelor şi familiarizarea cu tehnologiile de 
dezvoltare a aplicaţiilor de procesare paralelă şi distribuită studiind 
conceptele, paradigmele, standardele şi limbajele specifice.  

8. 

Inteligenţă 
artificială şi 

sisteme 
multiagent

Prezentarea intr-un mod sintetic a modelelor consacrate în IA alături 
de cele mai recente puncte de vedere asupra modelelor inteligenţei 
umane, din perspectiva implementării hardware cu tehnologii 
electronice actuale şi de perspectivă. 

9. 

Securitate şi 
criptografie în 

sisteme 
distribuite

Însuşirea cunoştinţelor privind algoritmi şi metodele matematice 
folosite pentru criptarea datelor in sisteme distribuite precum si 
securitatea transmiterii informaţiilor prin canalele de comunicaţie fir 
si radio. 

10. 

Procesarea 
digitală a 

semnalelor multi-
dimensionale şi a 

imaginilor 

Însuşirea cunoştinţelor privind metodele de procesare digitala a 
semnalelor multidimensionale, a imaginilor deriva din doua arii de 
aplicatii principale: imbunatatirea informatiei aferente semnalelor 
pentru interpretarea umana si procesarea datelor pentru memorare, 
transmisie si reprezentare pentru perceptia masinilor autonome. 

11. 
Monitorizarea şi 
diagnoza siste-

melor distribuite

Studiul tehnicilor avansate de monitorizare şi diagnoză în sistemele 
distribuite. Familiarizarea cu arhitecturi moderne de sisteme distribuite 
de achiziţie de date şi transfer de date.  

b. Derularea activităţilor 
 Durata cursurilor este de 3 semestre (1,5 ani), iar acestea se desfăşoară pe 
module, programate după amiaza sau/şi la sfârşit de săptămână.   


