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Departamentul de Calculatoare
METODOLOGIE
de selectare a temelor de cercetare și a temelor prioritare
În cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, există o tradiţie privind principiile
fundamentale de selectare a temelor de cercetare în acord cu evoluţia (pe plan naţional şi internaţional)
a celor două domenii, care asigură fundamentul tehnico-ştiinţific pentru activităţile specifice facultăţii,
recte Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Prin această strategie se
urmăreşte:
• Coooperarea cat mai largă şi eficientă cu facultăţile de acelaşi profil (cu precădere în contextul
conexiunilor din asociaţia universitară ARUT), care vizează, deopotrivă, similaritatea, respectiv
complementaritatea în abordarea subiectelor;
• Corelarea (în limitele spaţiului de resurse profesionale disponibile – la nivel de infrastructură şi de
specialişti) cu direcţii recomandate de către Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al
Comisiei Europene, astfel incat sa fie stimulate participările la competiţiile de granturi europene, sau
la competitiile de granturi nationale;
• Susţinerea investigaţiilor ştiinţifice cu obiective interdisciplinare;
• Diseminarea la standarde ridicate a rezultatelor cercetărilor, prin intermediul publicaţiilor
recunoscute (la nivel mondial) ca avand contribuţii majore în dinamica orientării preocupărilor
ştiinţifice din cele două domenii anterior precizate.
În spiritul principiilor de mai sus, rezultatele raportate recent în cadrul Facultăţii de
Automatică şi Calculatoare vizează teme de cercetare care pot fi considerate arii de actualitate, cu
priorităţi recunoscute la nivel internaţional.
Pentru domeniul Ingineria Sistemelor menţionăm ariile: • Teoria calitativă a sistemelor dinamice
(structuri politopice, hibride, cu evenimente discrete); • Tehnici avansate de control (model-free,
predictiv, distribuit, agent-based); • Controlul dinamicii sistemelor auto; • Strategii de control pentru
vehicule electrice şi hibride; • Sisteme robotice echipate cu sensori vizuali.
Pentru domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei menţionăm ariile: • Calcul cuantic;
• Procesare de imagini; • Optimizare combinatorie; • Data Mining; • Euristici inspirate din natură;
• Securitate cibernetică; • Inteligenţă artificială – machine learning.
Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale deţine un rol primordial în antrenarea
tinerilor cercetători (cercetători în formare) în activităţi ştiinţifice de cotaţie înaltă, prin raportare la
repere valorice validate de experienţa în cercetare a universităţilor occidentale.
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