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FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Informatică 
1.4. Domeniul de studii Informatică 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Inteligență Artificială și Calcul Distribuit 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Cmputer Vision 

2.2. Titularul activităților de curs Popovici Adriana 
2.3. Titularul activităților de seminar  Popovici Adriana 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 50 
Examinări 6 
Tutorat  6 

3.7. Total ore studiu individual  108  

3.8. Total ore pe semestru 150  

3.9. Număr de credite 6  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Statistică, Algebră liniară, Programare, Calcul numeric 
4.2. de competențe  Cunoștințe de programare, algebră liniară și statistică la nivel de 

licență 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Google Classroom, Google Meet, E-learning 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google Classroom, Google Meet, E-learning 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Abilitatea de a analiza imagini și de a extrage informații din acestea 

• Capacitatea de a identifica algoritmul/metoda adecvată pentru a analiza 
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imagini în mod automat 
Competențe transversale  • Capacitatea de a desfăşura activitate de cercetare şi de a elabora rapoarte 

de cercetare pe o tematică dată  
• Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă 
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată, atat în limba română, cât şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea cu tehnici şi metode fundamentale în procesarea 
imaginilor și viziune artificială. Analiza imaginilor prin designul 
algoritmilor specifici în vederea artificială 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte conceptele de bază din domeniul 
procesării imaginilor și viziunii artificiale; (2) să prezinte principalele 
tehnici de analiză a imaginilor: filtrare, segmentare, recunoaștere de obiecte, 
tracking, stereoviziune; (3) să descrie algoritmi de procesare a imaginilor și 
vedere artificială specifici aplicațiilor din diverse domenii; (4) să prezinte 
exemple de tehnici de procesare eficientă a imaginilor.  
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice tehnica de procesare de imagini 
adecvată unei probleme concrete; (2) să utilizeze instrumente software 
specifice analizei imaginilor; (3) să implementeze în manieră eficientă 
algoritmii de analiză a imaginilor și vederii artificiale;  
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze utilitatea algoritmilor de analiză a 
imaginilor în rezolvarea unor probleme concrete.  

 
8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 
C1. Introducere in Computer Vision. Exemple de 
aplicații de procesare digitală a imaginilor. Exemple de 
aplicații de computer vision. Achiziția imaginilor 
digitale. Elemente de algebră liniară folosite în 
procesarea imaginilor. Relațiile de bază dintre pixeli 
(OC1)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C2. Procesarea imaginilor în domeniul spațial. 
Tranformări Gray Level. Histograme. Convolutie, 
Detecția muchiilor. Gradient. Laplacian. (OC2)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C3. Procesarea imaginilor în domeniul frecvență. 
Domeniul frecvență și Transformata Fourier. Filtrare în 
domeniul frecvență: smoothing, sharpening, 
homomorphic. (OC2)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C4. Segmentare. Thresholding. Segmentare bazată pe 
muchii. Transformata Hough. Segmentare bazată pe 
regiuni. (OC2, OC3)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C5. Operații morfologice. Spații de culoare  
Dilatarea si Eroziunea. Deschiderea și Închiderea. 
Skeletonizarea. Spații de culoare. Transformări de 
culoare. Segmentarea bazată pe culoare. (OC2, OC3, 
OC4)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
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C6. Reprezentareașsi descrierea formelor. Identificarea 
regiunii de interest. Reprezentarea formelor pe bază de 
contururi: chain codes. Reprezentarea formelor pe bază 
de regiuni de interest: descriptori scalari de regiuni, 
momente, convex hull. (OC2, OC3)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C7. Textura. Descriptori statistici pentru textură: 
frecvența spațială. Matricea de co-ocurență. Frecvența 
muchiilor. Local Binary Patterns. (OC2, OC3, OC4)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C8. Recunoașterea obiectelor (1). Statistical Pattern 
Recognition: clasificatori. (OC2, OC3) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C9. Recunoașterea obiectelor (2). Support Vector 
Machines. Histogram of Gradients (OC2, OC3) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C10. Introducere în rețele neuronale convoluționale. 
Strat convolutțonal, strat max-pooling, funcții de 
activare, vizualizare activări. (OC2, OC3) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C11. Boosting classifiers. Algoritmul Viola-Jones 
pentru detectarea feței. (OC3) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C12. Tracking. Mean-shift tracking. Cam-shift 
tracking. (OC3) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C13. Stereoviziune. Calibrare. Algoritmi de 
corespondență 2D-3D. Matrice fundamentală. (OC3, 
OC4) 

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

C14. Computer vision în fiecare zi. Exemple de 
rezolvare a unor probleme cu ajutorul vederii 
artificiale. (OC3, OC4)  

Prelegere, conversație, exemplificare  
 

 

Bibliografie 
 
[1] Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, 2nd/3rd edition  
[2] Sonka M., Hlavac V., Boyle R., Image Processing, Analysis and Machine Vision, 2nd edition  
[3] Forsyth, Ponce, Computer Vision A modern approach, 2nd edition.  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Obs. 
L1. Introducere în mediul de dezvoltare PyCharm. 
Comenzi în limbajul Python pentru operații cu matrici. 
Afișarea imaginilor. Histograme. Convolutie. 
Detectarea muchiilor. Gradienți. (Oab2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

L2. Afisarea imaginilor in domeniul frecventa. Filtrarea 
in domeniul frecventa. Transformata Hough. (Oab1, 
Oab2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

L3. Operații morfologice. Trecerea dintr-un spațiu de Problematizare, dialog, învățare prin  
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culoare în altul. (Oab1, Oab2)  colaborare 

L4. Textura. Implementare Filtre Gabor. Implementare 
Local Binary Patterns. (Oab1, Oab2, Oab3) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

L5. Implementarea algoritmului Histogram of 
Gradients (HoG). (Oab1, Oab2, Oab3)  

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

L6. Rularea algoritmului Mean-shift Tracking. 
Construirea unei rețele neuronale convoluționale. 
(Oab1, Oab2, Oab3) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

L7. Stereoviziune. Generarea de imagini 3D din 2 
imagini 2D. (Oab1,Oab2,Oab3)  

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Bibliografie 
 
1. J. E. Solem, Programming Computer Vision with Python, O’Reilly, 1st Edition, 2012  
2. F. Cholet, Deep Learning with Python, Manning, 2015  

 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conținutul este în concordanță cu structura cursurilor similare de la alte universități și acoperă aspectele 
fundamentale utilizării tehnicilor de viziune artificială.  
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea conceptelor și tehnicilor de 
vedere artificială 

Evaluare scrisă. 
Teste grilă pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

Identificarea corectă a metodei de analiză a 
imaginilor pentru rezolvarea unei probleme 
concrete  

Realizarea unui 
proiect 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Utilizarea unor instrumente software 
adecvate și implementarea algoritmilor de 
viziune artificială 

Aplicații și teme de 
laborator 

30% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

• prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii  
• cunoașterea conceptelor de bază din procesarea imaginilor și vederii artificiale  
• abilitatea de a implementa un algoritm de vedere artificială  
• capacitatea de a identifica tehnica de clasificare, grupare, regresie adecvată rezolvării unei probleme 

reale  
 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 
Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (fiind necesar ca fiecare notă să fie mai mare sau egală 
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cu 5). Se va acorda o atenție deosebită activității desfășurate pe parcursul semestrului, participării active la orele de 
laborator, dar și la orele de curs (pentru a asigura o mai bună înțelegere a noțiunilor predate, dar și pentru o mai bună 
evaluare). La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași 
regulă. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    19.09.2020                               Lector dr. Adriana Popovici                     Lector dr. Adriana Popovici 
 
Data avizării   Semnătura directorului de departament  
     
 


