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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI  
Obiective principale: sunt constituite pregatirea studentilor pentru dezvoltarea de aplicaţii de tip conducere la 
distanta  a  unui  robot,  utilizând  diverse  limbaje,  medii,  tehnologii  şi  platforme  de  programare,  lucrand  si 
comunicand in echipa. Categorii de cunoştinţe: comunicare, inovare, dezvoltare de aplicaţii utilizând diverese 
medii tehnologii şi platforme de programare
Contribuţia procentuala in cadrul competentelor: “Dezvoltarea de aplicaţii  (secvenţiale,  concurente,  timp 
real, nontimp real, locale, distribuite, încorporate, nonîncorporate, mobile, etc.), utilizând diverse limbaje, medii, 
tehnologii  şi  platforme  de  programare”  -  60%,  “Comunicare,  lucrul  în  echipă,  cooperare  interdisciplinară, 
inovare”-40%

B. SUBIECTELE CURSULUI
• Prezentare teme. Descriere aplicatii. Discutie pe temele propuse (2h). 
• Impartirea proiectului pe module si echipe de lucru. Mod de comunicare in echipe (2h).
• Prezentare tehnica roboti (3h)
• Tehnologia .net: ce utlizam in cadrul proiectului (3h)
• Management de proiect (3h)
• Moduri de prezentare rezultate(articol, referat, alte posibilitati) (1h) 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)

Temele proiectului sincretic:
A. Implementare algoritmi de miscare pentru un robot condus la distanta(28h):

Scurta descriere a temei: dorim implementarea unor algoritmi de conducere pentru un robot prevazut cu 
microcontroler. Robotul va fi condus de la distanta prin intermediul unei interfete de calculator.
.

B. Realizarea mediu virtual pentru controlul unui robot la distanta(28h):
Scurta descriere a temei: se doreste realizarea unui mediu virtual pentru simularea miscarilor realizate de catre 
un robot intr-un mediu dat. Mediul si robotul sunt prevazute cu diversi senzori pentru a putea urmari miscarile 
robotului.

Proiectul are o desfasurare modulara bazata pe urmatoarele activitati principale: 



• realizare interfata aplicatie (6h)
• proiectare si implementare baza de date (4h)
• implementare algoritm de miscare (10h)
• realizare documentatie si articol (8h)

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE 

• Curs  - expunere videoproiector și conversație
• Proiect  - studentii propun variante de realizare in cadrul echipei de lucru, cu supravegherea discutiilor  

de catre cadrul didactic si interventia acestuia ori de cate ori e cazul.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluare de tip comisie diploma. Studentii primesc un punctaj de echipa care este impartit de catre managerul de 
proiect(cu acordul comisiei) si un punctaj individual rezultat in urma prestatiei din cadrul prezentarii. Ponderea 
este de 50% pentru fiecare parte. 

F. BIBLIOGRAFIE  

1. Ian Sommerville- ”Software Engineering”, Addison  Wesley, 2001 BUPT
2. Andrew Troelsen  - “Pro C# 2008 and the .Net 3.5 Platform”,  Apress, 2007
3. www.aut.upt/b624 – documentatie online

G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Exeter University: 4th year project
http://www.projects.ex.ac.uk/uav/
Ecole Politechnique:
http://ic.epfl.ch/webdav/site/ic/shared/Master_IN/PROJETS%20DE%20SEMESTRE-DIRECTIVES
%20ENGLISH%2007-08.pdf
Purdue University:
http://epics.ecn.purdue.edu/search/index.php?q=imagination
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