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A. OBIECTIVELE CURSULUI ASOCIAT PROIECTULUI SINCRETIC 

Urmând disciplina, studenții vor fi capabili să proiecteze, să simuleze, să implementeze, să testeze și să documenteze 

un proiect mecatronic. Dezvoltarea hardware și software sunt deopotrivă esențiale, respectiv vor fi realizate de către 

echipele de studenți în proporție de 100%. Obținerea sistemului final ca urmare a cercetării și a activității în 

programare, reglare, electronică și mecanică (microcontroller, senzori, motoare, stucturi electrice și mecanice) va 

furniza studentului cunoștințe teoretice și practice esențiale pentru viitor. 

 

B. SUBIECTELE PROIECTULUI 

1. Realizarea unui lift cu 3 nivele. 

2. Realizarea unui robot mobil cu roți care evită obstacole statice. 

3. Realizarea unui robot mobil cu roți care urmărește o țintă. 

4. Realizarea unei uși mobile cu senzori. 

5. Realizarea unui sistem de transport materiale. 

6. Realizarea unui pod mobil. 

7. Realizarea unui robot mobil cu roți care va evolua într-un spațiu dinamic cu regulator de viteză.  

 

C. ORGANIZAREA PROIECTULUI 

Activitatea din cadrul proiectului se descrie în felul următor: 

1. Alocarea proiectelor, respectiv planificarea și împărțirea sarcinilor în cadrul echipelor de studenți. 

2. Dezvoltarea proiectelor (incluzând cercetare, proiectare, simulare, implementare hardware și software, realizare 

documentație). 

3. Controlul proiectelor (validare, testare, elaborare lucrare științifică). 

4.Prezentarea proiectelor (fișier video despre funcționarea sistemului dezvoltat, prezentare power point, 

documentație extinsă, lucrare științifică). 
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E. PROCEDURA DE EVALUARE 

Nota finală este format din: 70% pe proiectul încheiat (proiect funcțional, prezentare proiect, documentație, lucrare 

științifică ) + 30% pe activitatea pe parcurs (realizarea activităților la timp, conform planului elaborat la început de 

către echipa de studenți).  
  

Data: 08.05.2009 

 DIRECTOR  DEPARTAMENT                                                   TITULAR DE DISCIPLINĂ, 

 


