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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 Licență 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică Aplicată / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Programator – 251202; Proiectant sisteme informatice 
- 251101; 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Prelucrarea Imaginilor 
2.2. Titularul activităților de curs Popovici Adriana 
2.3. Titularul activităților de seminar  Popovici Adriana 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 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  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 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  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 
Examinări 8 
Tutorat  8 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Număr de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Medii de Proiectare şi Programare 
4.2. de competențe  Cunoaşterea noţiunilor de bază ale programării structurate şi orientate 

obiect 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 
Online: Conexiune Internet, Google Classroom, Meet, 
Forms, Sheets, E-learning etc. 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată cu tablă, computere, 
videoproiector 
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Online: Conexiune Internet, Google Classroom, Meet, 
Forms, Sheets, E-learning etc. 

 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale ● C1: Însuşirea noţiunilor fundamentale ce stau la 
baza prelucrării imaginilor digitale  
● C2: Capacitatea aplicării în practică a 
cunoştinţelor dobândite 

Competențe transversale   
● CT1: Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 
eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de 
domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă 
şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu 
respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 
● CT2: Desfăşurarea eficientă şi eficace a 
activităţilor organizate în echipă 
● CT3: Utilizarea eficientă a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată, atât 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 Însuşirea principiilor, metodelor şi algoritmilor pentru 
prelucrarea imaginilor 

7.2. Obiectivele specifice  ● Abilitatea de a recunoaşte formatelor standard de 
memorare a imaginilor 
● Capacitatea de a analiza metode de extragere a 
parametrilor specifici asociaţi unei imagini  
● Utilizarea noţiunilor teoretice în aplicaţii practice 
● Stabilirea de conexiuni cu alte discipline fundamentale 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h) Prelucrarea imaginilor. 
Noţiuni introductive. Domenii 
aplicative 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C2. (2h) Modelul matematic al 
imaginii. Eșantionarea și 
cuantizarea imaginilor 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C3. (2h) Stocarea imaginilor. 
Grafica raster și grafica vectorială 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C4. (2h) Tipuri de fișiere imagine. 
Formate grafice pentru web prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C5. (2h) Tehnici de îmbunătățire a 
imaginilor. Binarizare. Negativare. 
Decuparea imaginilor 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
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C6. (2h) Histograma imaginii. 
Algoritmul de egalizare a 
histogramei 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C7. (2h) Transformări geometrice de 
bază: translația, rotația, oglindirea 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C8. (2h) Zgomotul în imagini: cu 
distribuție uniformă, cu distribuție 
gaussiană, de tip „sare și piper”,  
alte tipuri de zgomote 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C9. (2h) Filtrarea imaginilor. Filtre 
liniare și neliniare prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C10. (2h) Operații morfologice: 
dilatarea, eroziunea, deschiderea, 
închiderea 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C11. (2h) Algoritmi morfologici de 
bază. Extragerea conturului. 
Umplerea regiunilor 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C12. (2h) Compresia imaginilor. 
Metode de compresie predictive. 
Metode de compresie cu 
transformate 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C13. (2h) Segmentarea imaginilor. 
Segmentarea orientată pe regiuni.  prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C14. (2h) Segmentarea orientată pe 
contururi prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

Bibliografie 
1. Wilhelm Burger and Mark J. Burge: Digital Image Processing: An Algorithmic Approach Using 
Java, 2007 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
L1. (2h) Instalare și configurare soft 
(biblioteca OpenCV) 

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul  

 

L2. (2h) Mediul OpenCV. Clasa 
Mat. Citirea unei imagini din fișier. 
Vizualizarea unei imagini. Salvarea 
unei imagini pe disc 

 

 

L3. (2h) Spațiul RGB. Conversia 
unei imagini color într-o imagine 
grayscale. Conversia imaginilor 
grayscale în imagini binare Spațiul 
de culoare HSV 

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 



  

 

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

CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. 
 

 

 

L4. (2h) Histograma unei imagini. 
Algoritmul Floyd-Steinberg  

 

L5-6. (4h) Trăsături geometrice ale 
obiectelor binare. Etichetarea 
componentelor conexe 

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 

L6-7. (4h) Extragerea codurilor 
înlănțuite. Operații morfologice pe 
imagini binare 

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 

L9. (2h) Proprietăți statistice ale 
imaginilor de intensitate. Egalizarea 
histogramei.  

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 

L10-11. (4h) Filtrarea imaginilor în 
domeniul spațial. Filtrarea imaginilor 
în domeniul frecvențial 

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 

L12-13. (4h) Modelarea și 
eliminarea zgomotelor din imaginile 
digitale.  

exemplificarea, exercitiul, 
dialogul 

 

L14. (2h) Detecția punctelor de 
muchie. Metoda Canny de detecție a 
muchiilor 

exemplificarea, exercițiul, 
dialogul 

 

Bibliografie 
 
1. Tinku Acharya and Ajoy K. Ray: Image Processing - Principles and Applications. Wiley 
InterScience 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
 

Conţinutul disciplinei este în deplină concordanţă cu materialul predat ăn alte centre universitare din ţară. 
De asemenea el este corelat cu cerinţele pieţei muncii. 

 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor accumulate 

Evaluare scrisă 
(elaborarea și 
tehnoredactarea 
documentației aferente 
proiectului) 

20% 

cunoaşterea unor exemple 
importante 

Evaluare orală 
(prezentarea 
funcționalității 
algoritmilor 
implementați și 

20% 
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explicarea modului de 
implementare) 

10.5. 
Seminar/laborator 

capacitatea de a aplica în practică 
cunoştinţele dobândite 

Realizarea unui proiect  50% 

participarea activă la ore Evaluare orală: 
prezentarea, pe parcurs, 
a algoritmilor 
implementați și 
predarea temelor (la 
termenul stabilit) 

10% 

10.6. Standard minim de performanță 
● prezenţa la cursuri şi seminarii (în sala de clasă,  Google Meet și Classroom) conform cerinţelor 
generale ale facultăţii 
● cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
● capacitatea de a aplica în practică noţiunile şi abilităţile dobândite 

 
 
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  
    
 


