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A. Obiectivele disciplinei  
De a stimula recunoașterea atât a unor probleme de învățare automată care apar în practică, cât și a necesității rezolvării acestor 
tipuri de probleme folosind tehnici specifice ale Învățării Automate. De a înțelege mecanismele teoretice din spatele tehnicilor de 
învățare automată. De a câștiga experiență în rezolvarea unor probleme specifice învățării automate folosind funcții specifice unor 
limbaje de programare de largă răspândire în industrie. De dobândire a capacității de înțelegere și de aprofundare a soluțiilor 
pentru probleme de învățare automată folosite în mod curent. De a descoperi direcții posibile de cercetare din analiza state-of-the-
art a tehnicilor studiate. 

 
B. Precondiţii de accesare a disciplinei: Noțiuni de bază de: Analiză matematică; Algebră și geometrie; Statistică și 

probabilități; Tehnici de optimizare; Programare 
 
C. Competenţe specifice 
 

Cod Conţinut competenţă Procent Credit 

Competenţe profesionale 
C1 Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii 30 1.5
C2 Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii  
C3 Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor 30 1.5
C4 Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 15 0.5
C5 Proiectarea, gestionarea ciclului de viaţă, integrarea şi integritatea sistemelor hardware, software 

şi de comunicaţii 
  

C6 Proiectarea sistemelor inteligente 15 1
Competenţe transversale 
CT1 Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura rezolvarea problemei 5 0.25
CT2 Indentificarea, descrierea  şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea 

diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-
o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate

  

CT3 Demonstarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, 
economice şi de cultură organizaţională 

5 0.25 

Total 100 5
 
D. Conţinutul disciplinei  
 

a) Curs 
 

Capitolul Conţinuturi Nr. de 
ore

1. Aproximări de funcții 1.1. Calculul parametrilor unui model neliniar tratat ca o problema de 
aproximare de funcții neliniare 
1.2. Aproximarea unei functii folosind retele neuronale 
1.3. Aproximarea unei functii folosind un model de structură cunoscută cu 
parametrii identificați folosind algoritmi genetici 
1.4. Măsurarea performanței aproximatorilor. 
1.5. Aplicații

4 

2. Algoritmi de grupare (clustering) 2.1. Algoritmul k-means. Aplicații 2



2.2. Algoritmul Expectation-Maximization. Aplicații
3. Algoritmi de clasificare 3.1. Regresie logistică. Aplicații 

3.2. Metoda Bayes Naivă. Aplicații 
3.3. Support Vector Machines. Cazul liniar separabil. Cazul neseparabil. 
Cazul neliniar separabil. Aplicații 
3.4. Măsurarea performanței clasificatorilor. 
3.5. Aplicații

4 

4. Reducerea dimensionalității 
datelor 

4.1. Analiza componentelor principale. Aplicații 
4.2. Rețele neuronale de tip Autoencoder. Aplicații 
4.3. Stiva de autoencodere ca o rețea neuronală profundă.  Aplicații 

4 

5. Învățare prin recompensă 5.1. Noțiuni de programare dinamică și principiul de optimalitate al lui 
Bellman. 
5.2. Algoritmul Policy Iteration. Aplicații 
5.3. Algoritmul Value Iteration. Aplicații 
5.4. Algoritmii Policy Iteration și Value Iteration pentru cazul cu model 
necunoscut. Algoritmul Q-learning. Aplicații 
5.5. Învățare automată prin recompensă pentru aplicații de planificare 
Comparații cu regulatorul liniar pătratic în cazul omogen staționar 

8 

6. Învățare prin repetiții 6.1. Tehnica Iterative Learning Control pentru planificare și conducere 
optimală bazată pe învățare prin repetiție. Aplicații  
6.2. Tehnica Iterative Feedback Tuning (IFT). IFT cu rețele neuronale. 
Aplicații

6 

  Total ore 28
 
b) Aplicaţii 
 

Tipul de aplicaţie Conţinutul Nr. de ore
Laborator 1 Aplicație de modelare și identificare a parametrilor unui model neliniar 

provenind din echipament de laborator/procese reale, rezolvată ca o 
problema de aproximare de funcții neliniare. Investigații privind 
performanțele de aproximare în raport cu modificarea diverșilor parametri 
de aproximator folosit și de metodă . Comparații ale performanțelor de 
aproximare

4 

Laborator 2 Aplicarea tehnicilor de clustering pe seturi de date reale prin implementarea 
proprie în Matlab. Studiu comparativ privind performanțele tehnicilor de 
clustering în implementare proprie și a celor specifice Matlab 

4 

Laborator 3 Aplicarea tehnicilor de clasificare pe seturi de date provenind din probleme 
reale, cu implementarea proprie în Matlab. Studiu comparativ privind 
performanțele tehnicilor de clustering în implementare proprie și a celor 
specifice Matlab

4 

Laborator 4 Analiza componentei principale pe seturi de date provenind din probleme 
reale în vederea reprezentării mai compacte. Rețele de tip autoencoder 
pentru compresia datelor și pentru aplicații de filtrare a zgomotelor. Stiva 
de autoencodere pentru aplicații de clasificare

8 

Laborator 5 Implementarea algoritmilor Policy Iteration și Value Iteration pentru 
rezolvarea unor probleme de decizie optimală. Algoritmul Q-learning de tip 
model-free pentru aplicații de decizie optimală

4 

Laborator 6 Rezolvarea unor probleme de urmărire optimală a unei traiectorii prin 
învățare automată folosind tehnica Iterative Learning Control în 
implementare proprie. Învățarea automată a parametrilor unui regulator 
folosind tehnica Iterative Feedback Tuning cu rețele neuronale 

4 

  Total ore 28
 

E. Evaluare 
 
Examenul se face pe variante de subiecte de tip grilă, care au ca obiectiv verificarea recunoașterea conceptelor practice și teoretice 
aflate pe care se bazeaza toate tehnicile de învățare automată studiate. 
La laborator, fiecare sesiune are ca obiectiv câștigarea experienței în implementarea unor soluții proprii ale tehnicilor de învățare 
automată prezentate la curs. Experiența este una de tip hands-on, studiul fiecărei aplicație/lecție de laborator trebuie dovedit prin 
cod sursă implementat de către studenți în mod individual. Fiecare activitatea de laborator este notată cu note de la 1 la 10. 
Nota finală se calculează prin ponderarea cu 66% a notei de la examen și respectiv cu 34% a notei pe activitatea de la laborator. 
Standarde minime de performanță: nota 5 la examen și la activitate, care echivalează cu recunoașterea în situații practice a 
problemelor de învățare automată (pentru examen) și a aplicării eficiente a funcțiilor standard din limbajul Matlab (pentru 
activitate). Nota 10 echivalează cu înțelegerea suportului teoretic din spatele tehnicilor propuse (pentru examen), respectiv cu 
implementarea proprie a tehnicilor studiate (la activitate). 
 



F. Repere metodologice 
 

Cursuri: prezentare, conversații, explicații, studii de caz aprofundate, demonstrații. Instrumente suport: laptop, videoproiector, 
tabletă grafică. Lecțiile de curs sunt prezentate în principal pe slide-uri la care studenții vor avea acces dinaintea lecției dar și 
folosind tableta grafică. 
Laboratoare: prezentări ale lecțiilor de laborator, conversații, explicații, studii de caz aprofundate ale conceptelor de la curs 
folosind mediul Matlab și Simulink. Instrumente suport: calculatoare, tablă, videoproiector, tabletă grafică, aflate la dispoziție în 
cele două laboratoare ale echipei. 
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H. Compatibilitate internaţională:  

 
1. Machine Learning, Stanford University https://see.stanford.edu/course/cs229  

https://see.stanford.edu/materials/aimlcs229/info.pdf 
2. Machine Learning Introduction, Machine Learning Department of Schoolf of Computer Science at Carnegie Mellon 

University. http://www.cs.cmu.edu/~aarti/Class/10701_Spring14/lecs.html 
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