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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara 
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 INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ŞI CALCUL DISTRIBUIT 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Învățare automată  
2.2 Titularul activităţilor de curs Darian M. Onchis 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Darian M. Onchis 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Oblig. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 23 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 6 
Examinări  6 
Alte activităţi……………………………………  
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Algoritmică, Probabilități și Statistică, Programare  
4.2 de competenţe • Cunoștințe de algoritmică și statistică la nivel de licenţă şi abilităţi de programare  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs  
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5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Sala de laborator dotată corespunzător 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Descrirea algoritmilor de învățare automată. 

Abilitatea de aplica algoritmi învațare automată în procesarea datelor structurate. 

Însușirea de metode de avangardă de învățare automată care provin din noile tendințe în cercetarea 
aplicativa. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e • Capacitatea de a desfăşura activitate de cercetare şi de a elabora rapoarte de cercetare pe o 

tematică dată. 
• Capacitatea de a lucra în echipă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Familiarizarea cu tehnici şi metode specifice învățării automate. 

• Prezentarea unor modalitati de rezolvare a problemelor care 
provin din domeniul bioinformaticii. 

7.2 Obiectivele specifice Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte algoritmi specifici unor probleme 
clasice ale învățării automate; (2) să descrie metode de învățare automată; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice algoritmul și structura de date 
adecvate unei probleme de învătare automată; (2) să implementeze clase 
de algoritmi de învățare automată într-un limbaj de programare de nivel 
înalt;  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța algoritmilor de 
învățare automată pentru un specialist în domeniul IT 

 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Introducere în învățare automată. Reguli de asociere din date.  
(OC1, OAb1, OAt1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C2. Tipuri de învățare automată de bază și domenii de aplicabilitate. Prelegere, conversație, 2 ore 
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Exemple de învățare automată supervizată și nesupervizată (OC1, 
OAb1) 

exemplificare 

C3. Învățarea automată bazată pe nucleu/kernel (OC2, OAb4) Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C4. Mașini cu suport vectorial (SVM). (OC2, OAb3, OAt1) Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C5.  Învățarea bazată pe recompensă I. (OC1, OC2, OAb3, OAt1) Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C6. Invățarea bazată pe recompensă II. (OC1, OC2, OAb3, OAt1) (OC1, 
OAb1, OAb2, OAb3) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C7. Rețele neuronale și deep learning I (OC1, OAb1, OAb2) Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C8. Deep learning II. Rețele neuronale convoluționale. Rețele neuronale 
recurente.(OC1, OAb1, OAb2) (OC1, OAb1, OAb3) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C9. Deep learning III. Autoencodere și Generative Adversarial 
Networks. (OC1, OAb1, OAb2) (OC1, OAb1, OAb3) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C10. Învățarea dicționarelor rare.  (OC1, OAb1) Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C11. Knowledge distillation și curriculum learning (OC1, OAb1) Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C12. Învățarea automată pentru procesarea secvențelor, semnalelor și 
imaginilor. (OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C13. Alte aplicații selectate ale învățării automate. (OC1, OAb1) Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

C14. Discuții finale despre înțelegerea principiilor învățării automate. 
Recapitulare cu punctarea ideilor principale. Verificare proiecte. (OC1, 
OAb1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

2 ore 

Bibliografie 
„Machine Learning”, Tom Mitchell; McGraw-Hill, 1997 
„Support Vector Machines and other kernel-based methods”, Nello Cristianini, John Shawe- 
Taylor, Cambridge University Press, 2000 
„Foundations of Statistical Natural Language Processing”, Christopher Manning, Hinrich Schuetze; MIT Press, 
2009 
„Financial Signal Processing and Machine Learning”,  Ali N. Akansu (Editor), Sanjeev R. Kulkarni (Editor), 
Dmitry M. Malioutov (Editor), Wiley-IEEE Press, May 2016 
http://ai.stanford.edu/~nilsson/mlbook.html 
http://web.cs.iastate.edu/~honavar/Courses/cs673/machine-learning-courses.html 
https://www.coursera.org/learn/machine-learning 
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/ 
„A deep learning approach to condition monitoring of cantilever beams”, D Onchis, Computers in Industry, 2018 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 

 

 

“Refined Deep Learning for Digital Objects Recognition via Betti Invariants”. Darian M. Onchis, Codruta Istin, 
Pedro Real:  CAIP (1) 2019: 613-621 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
L1. Introducere în învățarea automată. Implementarea și testarea 
algoritmului Apriori. 

Problematizare, dialog 2 ore 

L2. Învățarea automată bazată pe nucleu. Exemple folosind mașini cu 
suport vectorial. 

Problematizare, dialog 2 ore 

L3. Învățarea bazată pe recompensă. Implementarea algoritmilor Q-
learning și SARSA. 

Problematizare, dialog 2 ore 

L4-L5. Rețele neuronale și deep learning. Implementarea și testare 
rețelelor prezentate la curs. 

Problematizare, dialog 4 ore 

L6. Învățarea dicționarelor rare. Aplicații. Problematizare, dialog 2 ore 

L7.  Învățarea automată pentru procesarea semnalelor și imaginilor. 
Aplicații. 

Problematizare, dialog 2 ore 

Bibliografie 
„Machine Learning”, Tom Mitchell; McGraw-Hill, 1997 
„Support Vector Machines and other kernel-based methods”, Nello Cristianini, John Shawe-Taylor, Cambridge 
University Press, 2000 
“Deep Learning with Python”, François Chollet, November 2017, ISBN 9781617294433 
Lab materials: https://darianonchis.wordpress.com/ 
http://scikit-learn.org/stable/ 
https://www.tensorflow.org/ 
https://colab.research.google.com 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 
aferent programului 

• Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi dar și cu structura 
cursului de Data Mining pentru a nu crea redundanțe. Cursul acoperă atât aspectele principale privind 
utilizarea de metode și tehnici specifice ale învățării automate cât și metode de cercetare și aplicabilitate 
în procesarea semnalelor. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Cunoașterea principalilor algoritmi și a 
metodelor de analiză folosite în învățarea 
automată 

Prezentare proiect: parte 
teoretică și întrebări 
conexe 

30% 

Aplicarea algoritmilor selectați în rezolvarea 
unei probleme concrete  

Prezentare proiect: parte 
practică 

30% 

10.5 Seminar Utilizarea unor instrumente software Aplicatii și teme de 40% 
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/ laborator adecvate si implementarea unor algoritmi 

specifici învățării automate 
laborator 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoașterea tipurilor de bază de învățare automată. Realizarea unui proiect. 
• Cunoașterea principalelor tipuri de prelucrări prezentate (algoritmul apriori, tehnici bazate pe 

nucleu, SVM și rețele neuronale specifice). 
• Utilizarea corectă a funcțiilor din pachetele software pentru învățare automată. 

 

Data completării 

14.09.2020                                               

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 

 

 


