
 

 
 

FIȘA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Automatică și Calculatoare / Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra - 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria Sistemelor / Inginer 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme expert 

2.2 Titularul activităților de curs Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU 

2.3 Titularul activităților de seminar Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opțională 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 90 din care:3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12 

Tutoriat 7 

Examinări 3 

Alte activități  

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Discipline de programare 

4.2 de competențe  Matematică, limbaje de programare 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  Sală cu laptop, videoproiector și tablă 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 15-20 calculatoare, videoproiector, tablă 

 

6.  Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației si comunicatiilor. 
 Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automata, utilizând principii 

de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 

                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 
 



 

semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

Competențe 
transversale 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare 
pentru propria dezvoltare.

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea noțiunilor necesare realizării unor sisteme care să automatizeze activitățile 
decizionale. 

(Prin această disciplină se introduc cunoștințe privind principalele modalități de realizare a 
sistemelor expert și se prezintă diverse arii de aplicare a acestora. Sistemele expert au la bază 
mecanisme ale inteligenței artificiale (inferență logică, raționament probabilistic, arbori decizionali, 
rețele neuronale artificiale etc.), uneltele astfel dezvoltate având un comportament care ar fi 
considerat inteligent dacă o ființă umană s-ar comporta astfel. Activitatea de luare a unei decizii 
poate fi asistată cu succes în diverse domenii (medicină, management etc.) și chiar înlocuită de 
sisteme automate care să ofere sugestii și să ia în anumite cazuri decizii.) 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unei imagini de ansamblu asupra domeniului; 
 Însușirea mecanismelor inteligenței artificiale care stau la baza dezvoltării unui sistem expert 

(inferență logică, raționament probabilistic, arbori decizionali, rețele neuronale artificiale etc.); 
 Proiectarea și implementarea unor aplicații utilizând diverse limbaje, medii, tehnologii și 

platforme de programare și baze de date. 
 

8. Conținuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Concepte de bază în sistemele expert: 
 Definiții; 
 Fundamente; 
 Clasificări; 
 Domenii de aplicabilitate. 

4 Prelegere susținută de 
prezentări PowerPoint, 
conversații, explicații, 
exemplificări 
 

2. Modele tradiționale de sisteme expert: 
 Inferența logică (Reprezentarea cunoștințelor – premise 

logice, reguli, concluzii –, Exemple de sisteme expert care 
se pretează a fi implementate prin inferență logică); 

 Inferența statistică (Teoria probabilităților în sistemele 
expert, Teorema lui Bayes, Formula lui Aitken, Modelul 
logistic, Exemple de sisteme expert care pot fi 
implementate prin inferență statistică). 

8 

3. Modelul conexionist (rețele neuronale artificiale): 
 Bazele calculului neuronal (neuronul biologic, modelul 

neuronului artificial, funcții de transfer); 
 Arhitecturi ale rețelelor neuronale artificiale (feedforward, 

feedback); 
 Antrenarea rețelelor neuronale artificiale (algoritmi pentru 

învățarea supervizată și nesupervizată); 
 Aplicații ale rețelelor neuronale artificiale.

8 

4. Alte mecanisme utilizate în dezvoltarea sistemelor decizionale: 
 Rețele Bayes-iene; 
 Algoritmi genetici; 
 Arbori decizionali; 
 Lanțuri Markov. 

8 

 
Bibliografie    

1.  Stuart Russell, Peter Norvig: „Artificial Intelligence: A Modern Approach: International Version”, Editura Pearson, 2010, 
ISBN: 9780132071482 

2. Keith Darlington, „The Essence of Expert Systems", Editura: Prentice Hall, 2000, ISBN: 9780130227744 
3.  Michael Negnevitsky: „Artificial intelligence: A guide to intelligent systems”, Addison-Wesley, 2005 (Biblioteca UPT) 
4.  Jatinder N. D. Gupta, Guisseppi A. Forgionne, Manuel Mora T.: „Intelligent Decision-Making Support Systems: 

Foundations, Applications and Challenges”, Springer, 2006, ISBN: 9781846282287 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 
1. Sisteme suport pentru decizii și sisteme bazate pe cunoaștere 

(inferența logică) 
2 Expunere temă, discuții, 

întrebări, rezolvare pe 
calculator a problemelor. 2. Implementarea principalelor elemente probabilistice utilizate în 

sistemele expert bazate pe inferența statistică (teorema lui 
Bayes, formula lui Aitken, modelul logistic) 

2 

3. Rețele neuronale feedforward cu un singur strat și rețele multistrat 2 



 

4. Arbori decizionali 2
5. Rețele Bayes-iene 2 
6. Algoritmi genetici 2 
7. Lanțuri Markov 2

 
Bibliografie  

1. Stuart Russell, Peter Norvig: „Artificial Intelligence: A Modern Approach: International Version”, Editura Pearson, 2010, 
ISBN: 9780132071482 

2. Keith Darlington, „The Essence of Expert Systems", Editura: Prentice Hall, 2000, ISBN: 9780130227744 
3.  Michael Negnevitsky: „Artificial intelligence: A guide to intelligent systems”, Addison-Wesley, 2005 (Biblioteca UPT) 
4.  Jatinder N. D. Gupta, Guisseppi A. Forgionne, Manuel Mora T.: „Intelligent Decision-Making Support Systems: 

Foundations, Applications and Challenges”, Springer, 2006, ISBN: 9781846282287 

 

9. Corelarea conținutului disciplinei cu cerințele specialiștilor din domeniu și cu așteptările angajatorilor reprezentativi  

 Cunoștințele și abilitățile în domeniul sistemelor expert oferite de conținutul disciplinei aduc un plus viitorilor ingineri, 
îmbogățindu-le bagajul de informații și deprinderi pe care le-au dobândit deja la celelalte materii de programare din planul 
de învățământ. 

 Activitatea de luare a unei decizii poate fi asistată cu succes în diverse domenii (medicină, management, robotică, teoria 
jocurilor etc.), iar angajatorii (care vin și ei din arii tot atât de numeroase) solicită competențe în această zonă.  
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Examen grilă: 
 30 de întrebări cu caracter 

teoretic și practic; 
 fiecare întrebare are cinci 

posibile răspunsuri dintre 
care unul singur e corect.

Examinare în scris 66,67 % 

 
 
10.5 Seminar /laborator 

Nota pe parcurs se obține în 
urma unor evaluări intermediare 
a lucrărilor de laborator care 
presupun prezentarea unor 
sisteme expert realizate pe 
baza mecanismelor studiate. 
 

Verificarea corectitudinii, prezentarea 
soluțiilor, răspunsuri la întrebări  

33,33 % 

10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 La examenul grilă sunt necesare pentru promovare răspunsuri corecte la 50% dintre întrebări; 
 Activitatea de laborator este promovată dacă toate soluțiile la probleme sunt funcționale și rezolvă minimul de cerințe. 
 Nota finală se calculează doar dacă atât nota la examen, cât și nota pe parcurs sunt mai mari sau egale cu cinci.

 

11. Compatibilitate internațională 

 George Mason University: „Decision Analysis”, http://gunston.gmu.edu/healthscience/730/about.asp?E=0 
 Stanford University, Computer Science: „Artificial Intelligence – Principles & Techniques”, 

http://scpd.stanford.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11747 
 MIT – Massachusetts Institute of Technology: „Artificial Intelligence”, http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-

computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/index.htm  
 UCL, Department of Computer Science: „Expert Systems”, http://www0.cs.ucl.ac.uk/teaching/syllabi/syllabi_archives/99-

00/c331.htm  
 

 
Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

  25-04-2018 Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU 
 

…………………….………..... 

Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU 
 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU 
 

………………..………………….……… 

 


