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Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

1. Generator de diagrame/ Diagram 
Generator 

Scop:  generarea automată a diferitelor tipuri de diagrame pornind de la 
specificații. Ilustrare pentru aplicații din domeniul medical 

Implementare:  R și pachete grafice specifice 

Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 

2. Instrumente software pentru 
analiza similarității semantice/ 
Software Tools for Semantic 
Similarity Analysis 

Scop:  construirea unei/unor aplicații care să permit identificarea unor termeni 
(în limba română) pe baza similarității semantice.  

Implementare:  limbaj de programare la alegere (Java, Python) 

Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 
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3. Simularea proceselor de difuzie / 
Diffusion Processes Simulator  

Scop: construirea unui simulator parametrizabil care să permită analiza mai 
multor modele de difuzie și vizualizarea dinamicii associate. 

Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 

4. Simularea răspândirii epidemiilor/ 
Simulator of Epidemics Spread 

Scop: construirea unui simulator parametrizabil care să permită simularea 
răspândirii unei epidemii, analiza diferitelor modele și interpretarea statistică a 
rezultatelor. 

Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 

5. Aplicație web pentru partajarea 
istoricului medical/ 
MyMedicalRecord 

Scop:  realizarea unei aplicații web care să permit partajarea istoricului 
medical între pacient și medicul de familie (un fel de director medical). 
Istoricul medical ar conține înregistrări cu informații de  tipul celor incluse pe 
un bilet de externare: diagnosticul, tratamentul, rezultatele, starea la externare 
etc. 

Limbaj de programare: la alegere 

Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

IR/IA/IE 

6. Instrument interactiv pentru 
monitarizarea nivelului glicemiei/ 
Software tool for monitoring the 
glucose level  

Scop: implementarea unei aplicații care să permită analiza datelor referitoare 
la nivelul de glicemie/24h, determinarea ratei de creștere/scădere, și 
construirea unor modele de interpretare grafică (Poincare plots, Variability 
Grid Analysis, diagrame etc). 

Variante:  aplicație web / aplicație pentru dispositive mobile 
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Limbaj de programare: la alegere 

Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

7. Instrument de monitorizare a unor 
parametri medicali / Software tool 
for monitoring medical 
parameters 

Scop: implementarea unei aplicații web/dispositive mobile pentru colectarea, 
vizualizarea și analiza statistică a valorilor corespunzătoare analizelor 
medicale. Studiu de caz pentru pacienții diabetici cu patologii cardiovasculare.  

Variante:  aplicație web / aplicație pentru dispositive mobile 

Limbaj de programare: la alegere 

Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

 

8. Asistent virtual pentru pacienții 
diabetici 

Scop:  implementarea unei aplicații de tip chatbot (în limba română) care să 
ofere răspunsuri la întrebări frecvente ale pacienților diabetic. 

Limbaj de programare: la alegere 

Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

IR/IA 
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Conf. Dr. Crăciun Vasile - adrian.craciun@e-uvt.ro 

OBSERVATII: Lucrările se adresează studenţilor (licenţă/master) de la Romană sau Engleză. Cunoaşterea limbii engleze 
este însă esenţială pentru parcurgerea materialelor bibliografice. 

 

În particular, se va lucra PE TOT PARCURSUL ANULUI (subiectele sunt de aşa natură încât nu pot fi completate în timp 
mai scurt).  Studenţii ce lucrează cu mine îşi vor aloca 2 ore pe saptămână pentru un seminar special, PLUS timpul necesar 
lucrului la subiectul ales!   

 

Nr Tema Detalii Obs 

1 Applications of Groebner 
Bases 

The method of Groebner bases is an algorithmic method in 
multivariate polynomial rings, introduced by Bruno Buchberger in 
1965. It has numerous applications in polynomial ideal problems 
(ideal membership, ideal inclusion), solving systems 

of polynomial equations, etc. Groebner bases proved useful in many 
domains: algebraic geometry, functional analysis, coding theory, 
cryptography, program verification, symbolic 

summation, theorem proving, combinatorics, graph theory. The 
algorithm is implemented in many computer algebra systems 
(Mathematica, Maple, CoCoA, Macaulay, Singular, etc.). 

Licenta, dizertatie 
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The purpose of this thesis is to explore possible applications of 
Groebner bases (theorem proving in geometry, solving systems of 
equations, etc.).  

 

Previous knowledge: logic, mathematical thinking, algebra, computer 
algebra systems,  programming (C++, C, or Mathematica, Maple, 
etc). 

2 Logical Frameworks A logical framework is a formal meta-language for deductive 
systems. The primary tasks supported in logical frameworks to 
varying degrees are 

* specification of deductive systems, 

* search for derivations within deductive systems, 

* meta-programming of algorithms pertaining to deductive systems, 

* proving meta-theorems about deductive systems. 

 

The purpose of thesis is the study of the formalism and its 
applications. 

Licenta, dizertatie 

3 Higher Order Unification 
and Matching 

Higher-order unification is the problem: given an equation t = u 
containing free variables, is there a solution substitution \sigma˜ such 
that t\sigma˜ and u\sigma˜ have the same normal form? The terms are 

Licenta, dizertatie 
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drawn from the simply typed lambda calculus. Higher order 
matching is the particular instance: when the term u is closed, can t 
be pattern matched to u? Although higher-order unification is 
undecidable (even if 

free variables are only second-order), higher-order matching was 
conjectured to be decidable by Huet.  

 

The aim of this thesis is to study the theoretical foundations and to 
implement higher order unification/matching, and apply the 
implementation in relevant examples. 

4 Visualization methods for 
large libraries of 
mathematical knowledge 

There are several formalize mathematical knowledge bases available 
(e.g. the Mizar library, HELM). There are many computer-supported 
systems for doing mathematics. Yet these had little impact the way 
mathematicians work. This has partly to do with the fact that these 
systems are hard to use. The aim of this thesis is to investigate 
techniques to make large knowledge bases of mathematics easier to 
navigate: define and implement (visual) tools to navigate/explore 
such knowledge bases.   

Licenta, dizertatie 

5 Abstract State Machines and 
Applications (1-2 theses) 

The Abstract State Machine (ASM) Project (formerly known as the 
Evolving Algebras Project) was started by Yuri Gurevich as an 
attempt to bridge the gap between formal models of computation and 
practical specification methods. 

Licenta, dizertatie 
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The ASM thesis is that any algorithm can be modeled at its natural 
abstraction level by an appropriate ASM. Based upon this thesis, 
members of the ASM community have sought to develop a 
methodology based upon mathematics which would allow algorithms 
to be modeled naturally; that is, described at their natural abstraction 
levels. 

 

The purpose of this thesis is to investigate and use in practical 
examples the concept of ASMs.  

6 K-framework and its 
applications (1-2 theses) 

K is a rewrite-based executable semantic framework in which 
programming languages, type systems and formal analysis tools can 
be defined using configurations, computations and rules. 
Configurations organize the state in units called cells, which are 
labeled and can be nested. Computations carry computational 
meaning as special nested list structures sequentializing 
computational tasks, such as fragments of program. Computations 
extend the original language abstract syntax. K (rewrite) rules make 
it explicit which parts of the term they read-only, write-only, read-
write, or do not care about. This makes K suitable for defining truly 
concurrent languages even in the presence of sharing. Computations 
are like any other terms in a rewriting environment: they can be 
matched, moved from one place to another, modified, or deleted. 

Licenta, dizertatie 
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This makes K suitable for defining control-intensive features such as 
abrupt termination, exceptions or call/cc. 

 

The purpose of this thesis is to investigate and use in practical 
examples the concepts from K.  

7 Computer Supported 
Theorem Proving using 
Isabelle 

Isabelle is a generic proof assistant. It allows mathematical formulas 
to be expressed in a formal language and provides tools for proving 
those formulas in a logical calculus. The main application is the 
formalization of mathematical proofs and in particular formal 
verification, which includes proving the correctness of computer 
hardware or software and proving properties of computer languages 
and protocols. 

Licenta, master 

8 Computer Supported 
Theorem Proving using Coq 

Coq is a formal proof management system. It provides a formal 
language to write mathematical definitions, executable algorithms 
and theorems together with an environment for semi-interactive 
development of machine-checked proofs.  

Licenta, master 

9 Propositional satisfiablity  We look at the implementation of different SAT methods: DPLL, 
Conflict Driven Clause Learning (CDCL).   

Licenta, master 

10 Satisfiability modulo 
theories 

Extend satisfiability solving by theories. Either look at existing SMT 
solvers or implement from scratch.  

Licenta, master 
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10 Topics proposed by students I will also accept to supervise topics proposed by students, provided 
that I'm in position to do so, i.e. topics covered are logic, logic 
programming, constraint solving, theorem proving, computer 
algebra. 

Licenta, dizertatie 
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Conf. Dr. Fortiș Florin – fortis.florin@e-uvt.ro 

Odată cu alegerea unei teme, este necesară înscrierea pe classroom, cod: 45wn5qc 

Nr Titlu tema Detalii Obs 
1 How green. Platformă web pentru definirea unei etichete energetice pe baza performantelor electrocasnicelor înregistrate, și 

oferirea unei estimări legată de consumul energetic al locuinței. Configurația va include și suport pentru 
prosumatori. 
Aplicație web și/sau mobilă/facebook 

Toate temele 
presupun 
dezvoltarea de 
API-uri REST.  
 
Alegerea 
tehnologiilor se 
va realiza după 
ce studenții 
realizează o 
analiză inițială 
a aplicațiilor 
  

2 Mountain trip! Platformă web pentru gestiunea unei baze cu trasee montane, de preferat cu posibilitate de utilizare offline + 
ghid live traseu. 
Aplicație web, posibil și interfață mobilă. 

3 Test it! Platformă web pentru gestiunea unor metode de testare (ex. Teste tip grilă, variante de răspuns cu corectare 
automată, etc.). Trebuie să  ofere suport pentru variante diferite de testare. Aplicația va trebui să sprijine crearea 
de grile personalizate, precum și parcurs condiționat de nivelul obținut anterior. 
Recomandată integrare cu activități Classroom/Teams 

4 Augmented/XR 
tour. 

Platformă web pentru gestiunea unor vizite la diferite instituții. Sunt avute în vedere vizite la grădini zoologice 
și/sau muzee de artă. Prin intermediul platformei se dorește îmbogățirea experienței rezultată dintr-o vizită 
“normală”. 
Recomandată integrarea cu Google Maps sau soluții similare. 

5 My XR 
experiment. 

Platformă web pentru gestiunea experimentelor în cadrul unei platforme de tipul ExperimentariumTM și 
planificarea unor activități tematice.  
Aplicație web, posibil și interfață mobilă. 

6-8 Teme bazate pe 
Blockly 

Diferite teme bazate pe blockly (https://developers.google.com/blockly/). Exemple de subiecte: dezvoltarea unei 
abordări vizuale pentru algoritmi simpli (Tema #6), dezvoltarea unei abordări vizuale pentru probleme 
modelabile în geogebra (Tema #7), integrarea mathjax pentru aplicații matematice interactive, (Tema #8) 
dezvoltarea de specificații OpenAPI, etc. 

9-12 Modelare și 
simulare -- Fizică 

Patru teme care au în vedere dezvoltarea unor platforme pentru modelarea și simularea unor 
probleme/experimente de mecanică (legile mișcării) (Tema 9), mecanică (statică/dinamică) (Tema 10),  
termodinamică (Tema 11), electricitate (Tema 12)  

13-
15 

Teme la alegere Alte teme, propuse de studenți, cu cerințe similare temelor 1-12. 
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Conf. Dr. Kaslik Eva - eva.kaslik@e-uvt.ro 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată (IA)/ 

Informatică engleză (IE) 

1 Topics proposed by 
students 

Topics should have (at least) some connection to numerical 
methods, optimization, probabilities, statistics, mathematical 
modelling.   

toate 

2 Metaheuristic 
optimization 

Different types of nature-inspired algorithms are investigated 
for solving unimodal and multimodal optimization problems. 
Most real-world optimization problems are highly nonlinear and 
multimodal, under various complex constraints. Even for a 
single objective, sometimes, optimal solutions may not exist at 
all. In general, finding an optimal solution or even sub-optimal 
solutions is not an easy task. 
At least two metaheuristic algorithms should be analyzed and 
compared to classical frameworks like genetic algorithms, tabu 
search, and simulated annealing. Performance of the algorithms 
should be examined by applying it to standard benchmark 
problems.  

toate 
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Conf. Dr. Mîndruță Cristina - cristina.mindruta@e-uvt.ro 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 RESTful API pentru creare 
carduri Essence  

Essence este un standard OMG care propune o bază teoretică 
unificată pentru practicile și metodele din ingineria software. 
Acest standard este format din limbajul Essence și nucleul 
Essence. Elementele limbajului și componentele nucleului sunt 
materializate sub forma unor carduri. Aceste carduri pot fi folosite 
atât pentru studiul standardului Essence cât și în cursul unor 
jocuri colaborative ale echipelor de dezvoltare de software. 
Nucleul poate fi extins cu noi elemente. 

- I. Jacobson, H. Lawson, Pan-Wei Ng, P.E. McMahon, M. Goedicke 
The Essentials of Modern Software Engineering, 2019, ACM Books 

- https://www.ivarjacobson.com 

Tema urmărește realizarea unui RESTful API pentru crearea 
cardurilor limbajului Essence. API-ul va fi folosit pentru crearea 
elementelor nucleului Essence.  

IR, IA, IE 

2 Creare carduri Essence 
specifice practicii Scrum 
Lite 

Essence – vezi. tema 1 

Tema urmărește utilizarea RESTful API creat la tema 1pentru 
crearea cardurilor specifice practicii Scrum Lite. 

IR, IA, IE 
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3 Creare carduri Essence 
specifice practicii User Story 

Essence – vezi. tema 1 

Tema urmărește utilizarea RESTful API creat la tema 1pentru 
crearea cardurilor specifice practicii User Story. 

IR, IA, IE 

4 Creare carduri Essence 
specifice practicii Use Case 
Lite 

Essence – vezi. tema 1 

Tema urmărește utilizarea RESTful API creat la tema 1pentru 
crearea cardurilor specifice practicii Use Case Lite. 

IR, IA, IE 

5 Creare carduri Essence 
specifice practicii 
Microservices 

Essence – vezi. tema 1 

Tema urmărește utilizarea RESTful API creat la tema 1pentru 
crearea cardurilor specifice practicii Microservices. 

IR, IA, IE 

6-8 Aplicație mobilă pentru joc 
colaborativ cu carduri 
Essence. 

Essence – vezi. tema 1 

Tema urmărește crearea unui framework pentru utilizarea 
cardurilor Essence într-unul din cele 7 jocuri colaborative propuse 
în documentații Essence. 
Alpha State Card Games. 2018. 
https://www.ivarjacobson.com/publications/brochure/alpha-state-card-games 

IR, IA, IE 

9-
10 

Teme propuse de studenți   
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Conf. Dr. Onchiș Darian - darian.onchis@e-uvt.ro 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere team Specializare 

Informatică 
(IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 

Informatică 
engleză (IE) 

1 Analiza și implementarea 
protocoalelor SAML 
compatibile cu EduGain 

Utilizarea shibboleth sau simplesamlphp, pentru dezvoltarea de 
servicii de tip Service Provider (SP) care permit SSO (Single-Sign-
On). Se vor folosi cunoștinte de PHP și server de internet e.g. 
Apache, IIS. 

IR, IA 

2 Aplicații mobile pentru 
prelucrare de imagini, sunete 
sau alte date. 

Dezvoltarea de aplicații smartphone inovative pentru prelucrarea 
imaginilor, a sunetelor sau a altor tipuri de date e.g. date clinice.  
Se va folosi Android Studio sau AppInventor. Datele se vor prelua 
de pe kaggle.com 

IR, IA 

3 Integrare Moodle pentru 
selecție cursuri 

Dezvoltarea unui plugin de Moodle pentru a reuși integrarea mai 
multor sisteme Moodle și dezvoltarea unui catalog comun de 
cursuri. Se necesită cunoștinte de programare PHP și cunoștinte de 
LMS (Learning management system) și LTI (Learning Tools 
Interoperability). 

IR, IA 
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4 Prelucrare audio cu telefonul 
mobil 

Recunoaștere melodie și gen muzical sau prelucrarea sunetelor 
respiratorii. Se vor folosi limbajul Python, biblioteca Librosa și 
Tensorflow Lite. Datele se vor prelua de pe kaggle.com 

IR, IA 

5 Asistenți virtuali pentru 
suport platformă de tip 
campus virtual 

Implementarea unui asistent virtual complex în limbajul Python și 
încorporarea lui în pagini web. Se va folosi platforma NLTK, Flask 
și Dash. 

IR, IA 
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Conf. Dr. Pop Daniel - daniel.pop@e-uvt.ro 

# Titlu Descriere 

1 Baze de date non-
relationale (NoSQL) 

Stocarea datelor folosind alte modele decat cel relational 

Evaluarea performantei ptr sisteme de gestiune a bazelor de date NoSQL (document vs columnar 
vs key-value vs graph) 

Modelarea in alte modele decat cel relational 

2 Sistem pentru 
recomandarea de jurnale / 
conferinte 

Pe baza unui abstract al unei lucrari (stiintifice), sistemul sa ofere recomandari cu privire la 
conferinte / jurnale potrivite pentru publicare 

3 Vizualizarea datelor in 
aplicatii Web 

Realizarea unei aplicatii Web care afiseaza seturi de date folosind diverse tipuri de grafice 
(charturi), cum ar fi bar chart, stacked bars, pies, multi-line chartrs, spider nets etc 

Datele pot fi afisate atat in grafice statice cat si in grafice animate (de ex, evidentierea unor 
tendinte intr-o perioada de timp) 

Focusul este pe partea de front-end 

Se pot realiza si studii comparative 

Utilizarea unei biblioteci JavaScript, cum ar fi ChartJs, eCharts, Google Charts, NG2 Charts, 
FusionCharts etc 

https://www.udacity.com/blog/2016/03/12-best-charting-libraries-for-web-developers.html 
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4 Vizualizarea datelor in 
aplicatii mobile 

Similar cu tema anterioara, realizarea unei aplicatii mobile care afiseaza seturi de date folosind 
diverse tipuri de grafice (charturi), cum ar fi bar chart, stacked bars, pies, multi-line chartrs, 
spider nets etc 

Datele pot fi afisate atat in grafice statice cat si in grafice animate (de ex, evidentierea unor 
tendinte intr-o perioada de timp) 

Se pot realiza si studii comparative 

Biblioteci disponibile: MPAndroidChart, AnyChart, FusionCharts etc. 

https://blog.logrocket.com/the-top-8-react-native-chart-libraries-for-2021/  

5 Frameworkuri Object-
relational mapping 
(ORM) 

Accesarea datelor disponibile in bazele de date relationale din aplicatii Java/Python/.NET 
folosind ORM frameworkuri, precum Hibernate/EclipseLink/SpringData pentru Java, 
EntityFramework/Dapper/Nhibernate pentru .NET, SQLAlchemy/Django pentru Python 

 

6 GraphQL GraphQL este un limbaj de interogare utilizat in API-urile aplicatiilor Web 

Exemple de teme: dezvoltarea unei aplicatii Web (front-end / back-end) ce utilizeaza aceasta 
paradigma, sau comparatia cu REST-based APIs 

https://graphql.org/  
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7 Progressive Web apps PWA sunt aplicatii dezvoltate folosind HTML, CSS si JavaScript cu posibilitatea de a rula atat ca 
aplicatii Web cat si aplicatii mobile/desktop 

https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_application 
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Lector Dr. Cira Cristian - cristian.cira@e-uvt.ro 

Nr. 
crt. 

Tema Detalii Obs Specializare 

1. 
Bitcoin  Analiza, testare, raportare 

Solutii layer 2 (lightning network)  
Dificultate: 
ridicată 

nr. projects 2 

IR / IA / IE 

2. Ethereum  Implementarea de contracte smart pe diferite modele de 
business cu prioritate maximă pe soluții open source si/sau 
publice 

Dificultate 
medie 

nr.projects 5 

IR / IA / IE 

3. Cardano Implementarea de contracte smart pe diferite modele de 
business cu prioritate maximă pe soluții open source si/sau 
publice 

Dificultate 
medie 

nr projects 3 

IR / IA / IE 
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Lector Dr. Drămnesc Isabela (isabela.dramnesc@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Titlu temă Descriere temă Specilaizări 

1. 
Elemente de combinatorică. 
Aplicații  

 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

1. Aspecte teoretice de combinatorica; 

2. Descriere algoritmi, rezolvare probleme 

3. Descriere aplicatie cu interfata grafica  

4. Demo  

Deprinderi: Programare C/C++/Mathematica  

Instrumente: specifice aplicatiei 

IR, IA, IE 

2. 
Elemente de teoria grafurilor. 
Aplicatii 

 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

1. Algoritmi pe grafuri, analiza, comparare  

2. Modalitatea de utilizare cea mai optima a elementelor din teoria 
grafurilor pentru rezolvarea unor probleme de optimizare matematica si 
economica 

3. Descriere aplicatie cu interfata grafica  

4. Demo  

Deprinderi: Programare C/C++/ Mathematica  

IR, IA, IE 
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Instrumente: specifice aplicatiei 

3. 
Aplicatii ale limbajului 
Prolog (limbaj natural, 
demonstrare automata de 
teoreme)  

 

Lucrarea trebuie sa cuprinda:   

1. Aspecte teoretice cu privire la demonstrarea automata a 
teoremelor/Limbaj natural   

2. Proiectarea unei aplicatii si implementarea unui prototip in Prolog 

3. Demo   

Deprinderi: Programare logica   

Instrumente: Prolog 

IR, IA, IE 

4. 
Pagini web in Lisp 

 

Lucrarea trebuie sa cuprinda:  

1. Descrierea instrumentelor utilizate 

2. Descrierea aplicatiei  

3. Demo  

Deprinderi: Programare Lisp  

Instrumente: specifice aplicatiei 

IR, IA, IE 

5. Initiere in Theorema 2.0 
http://www.risc.jku.at/publications/download/risc_4992/Theorema2.pdf 

 

Tutorial de utilizare.  

IR, IA, IE 



 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

6. Subiecte la alegerea 
studentului care acoperă 
topic-uri din: logică, 
programare logică, 
programare funcțională, 
raționament automat.  

 IR, IA, IE 
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Lector Dr. Erașcu Mădălina -madalina.erascu@e-uvt.ro 

Bachelor and Master Theses 
Specialization: All Bachelor and Master Specializations 

Remarks:  

1. All theses must be written in English. 
2. Usage of Latex (Beamer) is mandatory. 
3. If conclusive results are obtained: 
a. they will be sent for publication at students symposia, workshops, conferences 
b. teams of students will be encouraged to participate in innovation programs for students (e.g. Innovation Labs https://www.innovationlabs.ro) 
4. In order to work with me, you have to show and prove disponibility in meeting regularly (weekly) (and tackling research problems). 
5. I also supervise projects proposed by students. These should be related to my interests: 
a. Formal Methods, in particular Static Software Verification; 
b. Automated Theorem Proving, in particular First-Order Theorem Proving; 
c. Software Engineering 
d. Symbolic Computation, in particular Polynomial Algebra; 
e. Distributed Computing, in particular Cloud and Big Data Computing. 
 

Nr Topic Observations 

1. Symmetry Breaking for the Cloud 
Resource Allocation Problem (1 thesis) 

 

Suppose you want to buy, at the lowest cost, virtual machines (VM) with certain CPU, 
memory, storage, from cloud providers which are geographically distributed. This is 
an NP-hard problem which can be formalized as a constraint satisfaction problem and 
solved using exact algorithms. The problem exhibits symmetries which makes the 
search for solution to consider already visited solutions, as well as parts of the search 
tree which are symmetric to already visited parts.  

The aim of this project is to implement symmetry breaking methods from the paper 
[1] in the MANeUveR framework (https://merascu.github.io/links/MANeUveR.html, 
[2]) in order to make the problem above amenable to be solved in practice.  
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Difficulty: medium/high 

Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in particular the 
notions taught in the lectures Logic for Computer Science, Formal Methods in 
Software Development, Special Topics in Artificial Intelligence. 

2. Benchmark problems for the constraints 
satisfaction problems (CSP) repository  

(1 thesis) 

The project involves preparing and submitting existing constraints satisfaction 
problem for Cloud resource provisioning to the constraints satisfaction problems 
repository [3]. 

Difficulty: medium 

Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in particular the 
notions taught in the lectures Logic for Computer Science, Formal Methods in 
Software Development, Special Topics in Artificial Intelligence. 

3. Graph Neural Networks for 
combinatorial optimization problems (1-
2 theses) 

The project aims to apply Graph Neural Networks for optimization problems coming 
from cloud resource provisioning (see topics 1 and 2 above) [4].  

Difficulty: high 

Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in particular the 
notions taught in the lectures Logic for Computer Science, Formal Methods in 
Software Development, Special Topics in Artificial Intelligence; graph theory, machine 
learning, operational research (optimization). 

4. Predicting the fastest method for 
constrained satisfaction/ optimization 
problems  

(2 theses) 

Constrained optimization/satisfaction problems can be encoded in different logical 
theories (propositional logic, integers, reals, or combinations). The encoding 
influences the running time of the algorithms/tools solving the problem [5], [6].  

We propose two theses: 

● One investigates the best algorithm/tool, from the computational time point 
of view, for solving the problem. 
● The other studies, implements, and performs experiments with incremental 
techniques for SAT/SMT solving for speeding up the existing algorithms/tools.  
Difficulty: high 
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Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in particular the 
notions taught in the lectures Logic for Computer Science, Formal Methods in 
Software Development, Special Topics in Artificial Intelligence. 

4. Semi-automatic generation of university 
course timetabling using hybrid 
methods. Case study Faculty of 
Mathematics and Informatics (West 
University of Timisoara) (1 thesis) 

Curriculum-Based Course Timetabling (CB-CTT) consists of finding the best weekly 
assignment of university course lectures to rooms and time periods. A feasible 
schedule must satisfy a set of hard constraints and must also take into account a set 
of soft constraints, whose violation produces penalty terms to be minimized in the 
objective function [7]–[10], [11].  

5. Binarized Neural Networks. Training and 
Verification 

(2 theses; preferably students who 
worked together during university 
projects) 

Deep learning is everywhere. It has been shown its practical application in a variety 
of fields, image recognition, natural language processing, recommendation systems, 
autonomous driving, just to name a few. Deep learning algorithms are mainly used as 
a black-box and hence difficult to debug. In fact, the main criticisms to deep learning 
algorithms are uncertainty and unexpected behavior on adversarial examples.  

When we talk about safety-critical systems, it is important that correctness 
guarantees exist. This leads to the application of formal verification to deep neural 
networks (DNNs), that is, given a DNN and a specification, is there a proof that the 
DNN satisfies the specification for all inputs? Not surprisingly, the main challenge of 
applying formal methods to the verification of DNNs is scalability. This is because 
verification is a non-trivial problem: DNNs are large (high number of neurons and 
layers) and involve activation functions which are non-linear and non-convex. These 
make the problem NP-complete. 

We offer three theses for studying three different verification approaches. The theses 
should contain a comprehensive state-of-the-art as well demo with at least one of the 
tools from the state-of-the-art. The demo will ensure reproducibility of the results 
obtained by state-of-the-art [12], [13].  

Difficulty: high 

Requirements: Programming: Python; Math: Logic, linear algebra and statistics 
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6. Synthesis of optimal numerical 
algorithms 

(1-2 theses) 

Program synthesis is the automatic construction of 

software that provably satisfies a given specification (input and output condition). 
Given a specification of what 

a program should do, the synthesizer generates an 

implementation that satisfies this specification. The aim of the thesis is to study the 
possibility of the synthesis of algorithms (e.g. reciprocal, square root, reciprocal 
square root of numbers) suitable for hardware implementations. The main 
characteristic of these algorithms is that they do not contain the division operation, 
which is expensive. The experiments will be conducted in Mathematica [14]. 

Difficulty: high 

Requirements: Programming: Mathematica; Math: computational logic, computer 
algebra 

7. Comparative study of formal analysis 
methods for biological networks 
involved in the development of 
resistance of microorganisms to 
antibiotics. 

(1-2 theses).  

Formal analysis of biological networks has the potential of developing reliable and 
efficient methods and tools for patterns (motifs) identification which could help in 
understanding the mechanisms behind complex phenomena (e.g. antimicrobial 
resistance) [15].  

Difficulty: high 

Requirements: Programming: Python; Math: basic abstract algebra, computational 
logic, in particular the notions taught in the lecture Formal Methods in Software 
Development. Interest in bioinformatics. 

8. Investigation of symmetry breaking 
methods for formal analysis methods for 
biological networks involved in the 
development of resistance of 
microorganisms to antibiotics. 

(1-2 theses). 

Formal analysis of biological networks has the potential of developing reliable and 
efficient methods and tools for patterns (motifs) identification which could help in 
understanding the mechanisms behind complex phenomena (e.g. antimicrobial 
resistance). As it is an intractable task, we aim to study the usability of symmetry 
breaking methods for speeding it up.  

Difficulty: high 
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Requirements: Programming: Python; Math: basic abstract algebra, computational 
logic, in particular the notions taught in the lecture Formal Methods in Software 
Development. Interest in bioinformatics. 

9. Construction waste reduction 

(2-3 theses) 

The construction industry consumes about half of all resources extracted from the 
earth and is responsible for more than a third of global energy consumption and 
emissions, excluding cement production accounts for 7% of CO2 emissions. Reducing 
these environmental damage requires a radical approach to the perception of 
construction primarily by the beneficiaries. 

We aim to build a community around an application / platform to assist people in the 
construction or renovation of a building, apartment, etc. This should help the 
beneficiaries to understand the construction stages, to calculate the quantities of 
necessary materials, to present them with environmentally friendly materials, to 
bring together experts and beneficiaries but also owners and future owners. 

The result would be a reduction in the consumption of materials (by precise 
calculation of quantities, putting beneficiaries in contact with distributors who also 
offer environmentally friendly materials) and a sustainable living space. 

Difficulty: medium 

Requirements: Programming: Python; appetite for learning new technologies (e.g. 
Angular, Node.js, Firebase, Machine/Deep Learning) 
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Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1. Game Design Elemente de design aplicate jocurilor video. In principal 
algoritmi si structurile de date aferente care sunt implicate in 
crearea diferitelor jocuri video. 

IR-IA-IE 

2. Inteligenta Artificiala Jocuri 
Video 

Elemente de AI aplicate jocurilor video. Printre 
problematicile abordate se numara; pathfinding, mecanisme 
pentru luare de decizii (decision making), planificare, 
mechanisme de invatare. 

IR-IA-IE 

3. Servicii web inteligente Orice solutie inteligenta care poate fi expusa sub forma unui 
serviciu web. De exemplu, sistem OCR pentru recunoasterea 
si rezolvarea ecuatiilor matematice. 

IR-IA-IE 
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Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1. Invatarea asistata bazata pe jocuri Chiar si lucruri aparent abstracte precum algoritmica sau matematica pot fi invatate prin jocuri 
de calculator, chiar si de catre adulti. 
Candidatul trebuie sa propuna si sa implementeze metode noi de predare/invatare folosind 
elemente din teoria jocurilor si din teoria sistemelor inteligente de instruire (ITS) 

IR, IA, IE 
(max 2 stud) 

1’. Game-Based assisted learning 
(gamification) 

Even seemingly abstract things like algorithms or maths can be learned through computer 
games, even by adults. The candidate must propose and implement new methods for teaching 
/ learning using elements from game theory and from intelligent tutoring systems (ITS) 

IE 
(max 2 stud) 

2. Rezolvarea sistemelor de ecuatii 
folosind tehnici din inteligenta 
artificiala 

In ultimii ani, pe langa metodele clasice de rezolvare, au fost propuse si validate metode 
netraditionale, inspirate din inteligenta artificiala (algoritmi genetici, programare genetica, etc). 
Candidatul trebuie sa propuna si sa implementeze o modalitate de rezolvare a sistemelor de 
ecuatii (liniare si/sau neliniare)  de dimensiuni medii (aprox 1000) folosind o metaeuristica noua 
sau una deja existenta 

IR 
IA 
(max 2 stud) 

2’. Solving equations systems using 
artificial intelligence techniques 

In last years, besides classical methods, non-traditional methods inspired from artificial 
intelligence (genetic algorithms, genetic programming, etc.) have been proposed and validated. 
The candidate must propose and implement a method of solving equations (linear and / or 
nonlinear) of medium size (about 1000) using a new or existing metaheuristic. 

IE 
(max 2 stud) 

3 Aplicatii de m-learning  Invatarea asistata folosind dispozitive mobile reprezinta activitati frecvente si necesare in 
contextul in care problemele de timp, spatiu si resurse financiare sunt tot mai importante pentru 
cei dornici sa invete.  
Candidatul trebuie sa propuna si implementeze noi metode de instruire  automata intr-un 
domeniu dat, folosind dispozitive mobile. 

IA, IA 
(max 3 stud) 
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3’ m-learning applications Mobile devices aided learning, are frequent and necessary activities in present days, where time, 
space and financial resources are very important for those who are eager to learn.  
The candidate must propose and implement new automatic training methods in a given 
field/domain using mobile devices. 

IE 
(max 3 stud) 

4 Sisteme inteligente de invatare prin 
jocuri in aplicatii m-learning  

Sistemele de invatare inteligente (ITS) sunt sisteme software care urmăresc să furnizeze 
cursanților instruire imediata și personalizata, la fel sau mai bine decât profesorii umani. Scopul 
principal al ITS este de a permite învățarea într-un mod eficient, utilizând o varietate de 
tehnologii de calcul. Candidatul va trebui sa propuna un model nou de instruire inteligenta prin 
intermediul unui joc pentru un dispozitiv mobil. 

IR, IA 
(max 3 stud) 

4’ Intelligent teaching systems (ITS) 
through games in m-learning 
applications (ITS + gamification + m-
learning)) 

ITSs are software systems that are intended to provide immediate and personalized training, as 
well or better than human teachers may. The main purpose of ITS is to enable learning in an 
efficient way using a variety of computing technologies. The candidate will have to propose a 
new model of intelligent training through a game for a mobile device. 

IE 
(max 3 stud) 

5 Simulator circuite logice Implementarea unei aplicatii cu interfata grafica care sa permita simularea functionarii unui 
circuit logic. Utilzatorul poate construi circuitul prin selectarea si interconectarea grafica a 
portilor logice de baza. Gasirea unui circuit echivalent mai eficient din punct de vedere al 
numarului de porti utilizate va fi o alta optiune. Reprezentarea grafica a circuitului pornind de la 
expresia logica, respectiv gasirea unei expresii logice simplificate precum  si reprezentrea grafica 
a celei din urma ar putea fi alte facilitati ale aplicatiei.  

Max 1 stud. 

6 Aplicatii ale recunoașterii starilor 
emoționale folosind dispozitive 
mobile 

Recunoașterea stărilor emoționale ale utilizatorilor umani a atras multa atenție în ultimii ani, în 
principal datorită abundenței aplicațiilor capabile să exploateze și să se adapteze la utilizatori. 

Max 2 studenti 

6’ Apps that use recognition of 
emotional states through mobile 
devices 

The recognition of emotional states of humans have attracted a lot of attention during the past 
years, mainly due to the abundance of environments and applications able to exploit and adapt 
to users. 

  

Alte subiecte pot fi acceptate la propunerea studentului / Other topics could be accepted after student's proposal 
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Nr. 
crt. 

Titlu Descriere Secție 

1. Aplicație de gestionare a 
cursurilor opționale 

Realizarea unei platforme care permite studentilor sa aleaga 
cursurile opționale din anul următor si administratorului sa 
gestioneze aceste cursuri, împărțirea automată a studenților ... 

IR, IA, IE 

2. Aplicație de extragere a 
articolelor științifice  

Extragere articole științifice și citări de pe diferite platforme (google 
scholar, scopus, web of science, research gate …) 

IR, IA, IE 

4. Temă propusă de student  IR, IA, IE 
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15 N
r
. 
c
r
t
. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1. A C++ library for DSK-NET 
messages processing 

DSK-NET stands for Decentralized Social and Knowledge Networks. The 
messages exchanged by the DSK-NET processes have a specific format. The 
library is supposed to provide efficient tools and interfaces for processing these 
messages. 

IA, IR, IE 

2. Design and implement a desktop 
client for a Proximity server 

A proximity server provides security services, VPN, resource sharing, 
messaging, etc., at community (~4000 clients) level. 

IA, IR, IE 

3. Web based profile management for 
the DSK network 

Registered DSK users should be able to manage their profiles and specify ACL 
based permissions for their data using a browser interface. 

IA, IR, IE 

4. Desktop based profile management 
for the DSK network 

Registered DSK users should be able to manage their profiles and specify ACL 
based permissions for their data using a desktop application. 

IA, IR, IE 

5. Relationship services for the DSK 
network 

Design and implement management services for relationships in the DSK 
network. 

IA, IR, IE 

6. Data representation and storage for 
distributed social networks  

Specify message structures and storage solutions, define data structures and 
persistence solutions for shared resources and relationships representation. 

IA, IR, IE 

7. Collaboration services for the DSK 
network 

Design and implement management services for collaboration in DSK 
networks. 

IA, IR, IE 
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8 Event relay server for DSK_NET Design and implement a server that sets up or accepts connections, listens for 
events and relays them to clients, other servers or stores them in different types 
of storage.  

IA, IR, IE 

9  VPN server implementation Implement, using available resources, a Virtual Private Network server. IA, IR, IE 

10. Open subjects Design and implement whatever you are good at. IA, IR, IE 
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Nr. 
crt. 

Denumire Temă Descriere Temă Specializare 

1. Gestiunea datelor Spațio-
Temporale (STAC) 

Structurarea și descoperirea datelor Spațio-Temporale reprezintă 
una din provocările curente atât în gestiunea datelor satelitare 
precum și pentru gestiunea datelor de pe teren (in-situ). Scopul 
acestei teme de licența este analiza standardelor STAC si OGC 
CSW și realizarea unei aplicații de vizualizare și căutare. 

IR, IA, IE 

2. Cuburi de Date Geospațiale  Colectarea, distribuirea și procesarea datelor numerice reprezintă o 
problemă de bază în majoritatea domeniilor științifice iar în cazul 
datelor geo-spațiale are o importanță deosebită datorită volumului 
datelor, informațiilor de geo-referențiere și eventualelor 
transformări induse de acestea. 
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Denumire temă Descriere temă Specializare 
1. Tehnici de compresie a 

imaginilor digitale 
 

 

Dispozitivele digitale și resursele de calcul dispun de capacități limitate de stocare și 
comunicare. Din această cauză, datele multimedia digitale trebuie comprimate. De 
exemplu, dacă mai multe camere sunt conectate într-o rețea pentru a comunica, atunci 
imaginile capturate trebuie comprimate înainte de comunicare pentru a utiliza lățimea 
de bandă adecvată și pentru o comunicare sincronizată. În cadrul acestei lucrări se va 
studia conceptul diferitelor tehnici de codificare utilizate în procesul de compresie a 
imaginilor digitale. 

IA/IR 

2. Algoritmi de filtrare a 
imaginilor digitale 

 
 

În procesarea imaginilor, filtrele sunt utilizate în principal pentru a suprima fie 
frecvențele înalte din imagine, adică netezirea imaginii, fie frecvențele joase, adică 
îmbunătățirea sau detectarea contururilor din imagine. Lucrarea presupune studiul unor 
algoritmi de filtrare. 

IA/IR 

3. Arhitectura pipeline 
 

 

Tehnica pipeline presupune execuția simultană a mai multor instrucțiuni, crescând 
viteza totală de execuție a procesorului. Se va studia principiul procesării pipeline într-
un procesor RISC. 

IA/IR 

4. Aplicații ale tehnologiei de 
tipărire 3D 
 

 

Tehnologia de tipărire 3D devine din ce în ce mai accesibilă şi mai prezentă în viaţa 
reală. Evoluţia este una spectaculoasă, iar aplicaţiile, în cele mai variate domenii, 
constituie obiect de studiu pentru cercetătorii din întreaga lume. 

IA/IR 

5. Sisteme neuromorfe 
 

 

Dorinţa de a realiza computere inteligente a inspirat dezvoltarea de cipuri bazate pe 
structura creierului uman – cipuri neuromorfice. Sistemele neuromorfe sunt 
implementări electronice ale sistemelor neuronale. În cadrul lucrării se va prezenta o 
imagine de ansamblu asupra elementelor de bază ale sistemelor neuromorfe artificiale. 

IA/IR 

6. Temă propusă de student 
 

 

Tematica lucrării trebuie să fie din domeniul arhitecturii unui sistem de calcul sau al 
procesării imaginilor digitale 

IA/IR 
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Nr Tema Detalii Obs Specializare 
1 Implementation of 

pattern-matching 
algorithms on the 
GPU 

Implementarea unuia sau mai multor algoritmi pentru regăsirea de 
șabloane (texte) folosind programarea GPU (CUDA sau OpenCL). 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, algoritmică, calcul 
paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

2 Implementation of 
multiple pattern-
matching 
algorithms on the 
GPU 

Implementarea unuia sau mai multor algoritmi pentru regăsirea de 
șabloane (texte) folosind algoritmi consacrați (Aho-Corasick, 
Commentz-Walter, Wu-Manber, etc.) pe GPU (CUDA sau OpenCL). 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, automate finite 
deterministe, algoritmică, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

3 Implementation of 
similarity measures 
on the GPU 

Implementarea a cel puțin 3 măsuri de similitudine folosind 
programarea GPU (CUDA sau OpenCL). Realizarea unui profil de 
performanță a implementărilor. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, măsuri de similitudine, 
algoritmică, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

4 Implementing data 
compression on the 
GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de compresie a datelor folosind 
programarea GPU (CUDA sau OpenCL). Realizarea unui profil de 
performanță versus varianta single-core CPU. 
Cunoștințe necesare: algoritmi de compresie (Huffman, Lempel-Ziv, 
etc.), structuri de date avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

5 Big data 
processing on the 
GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de procesare a datelor mari 
(“big data”), la alegere, folosind programarea GPU (CUDA sau 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 
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OpenCL). Realizarea unui profil de performanță versus varianta single-
core CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, arbori, calcul paralel 

6 DNA processing 
on the GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de procesare a secvențelor 
DNA, la alegere, folosind programarea GPU (CUDA sau OpenCL). 
Realizarea unui profil de performanță versus varianta single/multi-core 
CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

7 Data forensics on 
the CPU/GPU 

Implementarea mecanismelor de analiză statică și/sau dinamică de date 
pentru securitate IT/criminalistică IT/recuperarea de date. Realizarea 
unui profil de performanță versus varianta single/multi-core CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

8 Threat detection 
through 
static/dynamic 
data/code analysis 

Implementarea mecanismelor de analiză statică și/sau dinamică a 
datelor (sau a codului executabil) pentru detecția programelor 
malițioase (e.g. a virușilor). Implementarea paralelă a aceluiași 
algoritm, eventual cu suport GPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

9 Secure permission-
based blockchain 
implementation 

Implementarea unui mecanism de tip blockchain pe bază de 
permisiuni, folosind criptografie asimetrică pe bază de cheie 
publică/privată. 
Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, rețele de calculatoare, 
criptografie 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

10 Secure permission-
less blockchain 

Implementarea unui mecanism de tip blockchain fără permisiuni, 
folosind criptografie asimetrică pe bază de cheie publică/privată, cu 
sistem de proof-of-work. 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 
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implementation 
with a PoW system 

Cunoștințe necesare: structuri de date avansate, rețele de calculatoare, 
criptografie 
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Lector Dr. Sancira Monica – monica.tirea@e-uvt.ro 
 

Nr. 
crt. 

Tema Detalii Specializare 

1. Aplicatii ale sistemelor inteligente – 
Analiza evolutiei pietelor de capital/ 
Analiza evolutiei Bitcoin 

 

Intelligent Systems based on Stock 
Market Analysis/ Bitcoin Analysis 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei tehnice si 
seriilor de timp, retele neuronale 

• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Inteligenta artificiala, Algoritmi 

IR, IA, IE 

2. Sistem de analiza a datelor non-
structurate de tip text 

 

Text Mining ans Statistical Analysis for 
Non-Structured Text Data 

• Mining the Social Web 
• News Articles 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei textului 
• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Algoritmi de prelucrare a textului, Algoritmi de 
analiza a datelor 

IR, IA, IE 

3. Sistem de analiza a riscului aplicat 
asupra unei investitii pe piata de capital 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei riscului 
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Financial Risk Management System 

• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Algoritmi de analiza a riscului, Algoritmi de analiza a 
optimizarii unui portofoliu de investitii, Inteliganta artificiala, Probabilitati si 
statistica 

4. Sistem de recomandare pentru: 

• Turism 
• Transport 
• Optimizare portofoliu de 

actiuni/bitcoin 

Recommendation System for: 

• Tourism 
• Transport 
• Portfolio optimization 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei tehnice si 
seriilor de timp 

• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Metode de recomandare, Algoritmi de determinare a 
drumului cel mai scurt, Algoritmi de analiza a optimizarii unui portofoliu de 
investitii, Inteliganta artificiala, Probabilitati si statistica 

IR, IA, IE 

5. Alte subiecte pot fi acceptate la 
propunerea studentului  

Other topics could be accepted based 
on student's proposal 

 IR, IA, IE 
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Lector Dr. Tănasie Adriana Loredana - adriana.tanasie@e-uvt.ro 
 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 
Informatică 
aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1. Corelatia datelor – 
regresia multipla  

Scopul regresiei multiple este de a evidenţia relaţia dintre o variabilă 
dependentă (explicată, endogenă, rezultativă) şi o mulţime de variabile 
independente (explicative, factoriale, exogene, predictori).  
Lucrarea va cuprinde: aspectele teoretice, ilustrarea lor prin exemple si 
realizarea unei aplicatii cu interfata grafica folosind si/sau modulele 
implementate in R. 

IR/IA 

2. Corelatia datelor – 
regresie logistica  

Regresia logistică modelează relaţia dintre o mulţime de variabile 
independente (categoriale sau continue) şi o variabilă dependentă 
(nominală, binară). Metodele de regresie logistică se aplică în situațiile în 
care variabila dependentă este, în cel mai simplu caz, binară (Da/Nu, 
Adevărat/Fals, 0/1 etc). 
Lucrarea va cuprinde: aspectele teoretice, ilustrarea lor prin exemple si 
realizarea unei aplicatii cu interfata grafica folosind si/sau modulele 
implementate in R. 

IR/IA 

3. Dezvoltarea 
aplicatiilor de gestiune 
folosind tehnologii 
web 

Folosind diferite tehnologii Web (Php, Html5, CSS, JavaScript,PHP, 
MySql )se vor dezvolta aplicatii din diverse domenii (maxim trei teme) 

IR/IA 



 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

4.  Teme la propunerea 
studentului 

Diferite subiecte din domeniile: probabilitati si statistica, metodelor 
numerice. 
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Asistent Dr. Fortiș Alexandra – alexandra.fortis@e-uvt.ro 
 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1. Aplicații educaționale pentru 
terminale mobile 

Tema: Dezvoltare de materiale educaționale interactive care să 
ofere acces la suport teoretic, parte demonstrativă și exemple și 
parte de aplicații și testare. Aplicațiile vor fi disponibile pe 
terminale mobile (telefoane, tablete), funcționale indiferent de 
sistemul de operare al dispozitivului. Aplicațiile vor fi dezvoltate 
pentru discipline STEM, pentru nivel preuniversitar (gimnaziu și 
liceu). 
Limbaje: App Inventor, Android, etc. 

IR, IA 

2. Studii comparative relativ la 
software educațional 

Tema de sinteză, cu analiza unor limbaje de programare 
educaționale. Se vor analiza funcționalitatea, integrabilitatea, 
avantajele și dezavantaje utilizării ca instrument educațional a 
limbajelor alese, din perspectiva tendințelor moderne aplicabile în 
procesul educațional, la nivel global.   
Limbaje: GeoGebra, FreeMath, maxima, etc 

IR, IA 



 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

3. Medii de simulare pentru 
dinamica zborului avioanelor 
fără pilot 

Tema: Utilizarea de limbaje de programare de nivel înalt, capabile 
să gestioneze sistemele dinamice complexe care modelează zborul 
diferitelor tipuri de avioane fără pilot. 
Limbaje: Matlab, Octave, Scilab 

IR, IA 

4. Algoritmi numerici pentru 
prelucrare de imagini 

Tema: Analiza și implementarea de algoritmi numerici folosiți în 
prelucrarea diferitelor tipuri de imagini. 
Limbaje: Matlab, Mathcad, Mathematica, etc 

IR, IA 

5. Analiza seturilor mari de 
date  

Tema: Prelucrarea de seturi mari de date, alegerea instrumentelor 
potrivite pentru analiza, interpretare a rezultatelor și posibilități de 
integrare a acestora cu alte instrumente, în context Machine 
Learning. 
Limbaje: R, Maple, etc. 

IR, IA 

6. Algoritmi specifici 
geometriei computaționale 

Implementări de algoritmi din geometriei computaționale, cu 
aplicații concrete: sisteme de informații geografice, proiectare 
asistată de computer, grafică computerizată și robotică.  
Limbaje: GeoGebra, CGAL, etc 

IR, IA 
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Asistent Drd. Ivașcu Todor - todor.ivascu@e-uvt.ro 
 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

1. 
Sistem de monitorizare a 
mediului ambiental 

Realizarea unui sistem inteligent care să monitorizeze în timp real 
un mediu ambiental (casă, clădire de birouri, etc.). Pe baza unor 
senzori (senzor PIR, senzor fum, senzor gaze, senzor temperatură) 
sistemul trebuie să recunoască schimbările din mediul monitorizat. 
În funcție de caz/pericol (incendiu, scurgeri de gaze sau intrare prin 
efracție), sistemul va informa utilizatorul și va alarma, în mod 
automat fără intervenția utilizatorului, serviciile corespunzătoare. 
Sistemul trebuie să ofere și o aplicație mobilă/web pentru a-i 
permite utilizatorului accesul de la distanță, pentru a citi valorile 
senzorilor dar și de a interacționa cu mediul monitorizat. 

 

Cunoștințe: JAVA, Rețele de senzori, Arduino, RaspberryPI, 
Android 

IR, IA 

2. 
Sistem inteligent pentru 
simularea activităților într-un 
mediu ambiental 

Realizarea unui sistem inteligent care să simuleze realizarea unor 
activități într-un mediu ambiental (casă, clădire de birouri, etc.). Pe 
baza activităților simulate sistemul va trebui să stocheze datele unor 
senzori aflați în mediul simulat (senzor curent, senzor apă, etc). 
Datele vor fi stocate într-o bază de date. Sistemul trebuie sa permită 

IR, IA 
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 adăugarea dinamică a mediilor ambientale (ex: adăugare cameră, 
adăugare clădire) și a senzorilor disponibili în aceste medii. 
Scenariile generate vor fi salvate într-un fișier pentru a putea fi 
rulate fără a fi necesară o nouă definire a scenariilor. 

 

Cunoștințe: Java, JADE, MySQL, XML.  

3. 
Reducerea consumului de 
energie electrică într-un 
mediu ambiental 

 

Dezvoltarea unui sistem ambiental adresat persoanelor vârstnice 
fără cunoștințe în informatică și tehnologii noi. Sistemul trebuie să 
se integreze și să comunice cu aparatele electrocasnice deja 
existente în mediul ambiental, care nu sunt neapărat “smart”. 
Sistemul trebuie să învețe din observație și după un anumit timp să 
se adapteze la nevoile utilizatorilor și să devină pro-activ. Cu 
ajutorul aplicației se dorește scăderea consumului de energie 
electrică dar și de a crea un habitat mai prietenos. Utilizatorii vor 
interacționa cu sistemul cu ajutorul unei aplicații mobile. 

 

Cunoștințe: JAVA, JEE, Rețele de senzori 

IR, IA 

4. 
Sistem inteligent pentru 
recunoașterea activităților 
într-un mediu ambiental 
asistat 

Dezvoltarea unui sistem inteligent capabil să recunoască activitățile 
persoanelor din cadrul unui mediu ambiental. Sistemul va colecta 
date de la mai mulți senzori ambientali pentru a analiza 
comportamentul / rutina zilnică a utilizatorului. Scopul sistemului 
este de a detecta potențiale probleme / tulburări în comportamentul 

IR, IA 
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utilizatorului sau tipare de viață nesănătoase și de a anunța automat 
utilizatorul sau personalul medical. 

 

Cunoștințe: JAVA, Rețele de senzori, WEKA 

5. 
Sistem inteligent de irigare Realizarea unui sistem inteligent care sa gestioneze un sistem 

eficient de irigare pentru un teren (gazon, gradină,  teren agricol, 
etc.). Sistemul trebuie sa opereze în timp real, să acceseze serviciile 
de prognoză a vremii (Weather Channel, Yahoo Weather, etc.) și să 
decidă când și dacă trebuie să ude terenul. Pe baza unor senzori de 
umiditate, distribuiți în mai multe zone ale terenului, sistemul 
trebuie să livreze doar cantitatea necesară de apă pentru fiecare zonă 
aparte. Utilizatorii vor interacționa cu sistemul cu ajutorul unei 
interfețe grafice de pe dispozitivele mobile. 

 

Cunoștințe: JAVA, JESS, Rețele de senzori 

IR, IA 

 

 


