
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnică Timișoara    

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică și Informatică 
Industrială   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie Electrică / 90    
1.5 Ciclul de studii  Master  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Sisteme Avansate de Utilizare Industriala a Energiei Electrice  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Sisteme bazate pe cunoştinţe şi controlul proceselor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Şl. dr. ing. Rusu-Anghel Stela  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Şl. dr. ing. Rusu-Anghel Stela  
2.4 Anul de studiu 6  II  2.5 Semestrul  I  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DO  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  2,5  , din care:    3.2 ore curs 1,5  3.3 ore seminar/laborator/proiect  1  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  35  , din care:    3.2* ore curs 21  3.3* ore seminar/laborator/proiect 14  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână    , din care:  3.5 ore proiect, 

cercetare    3.6 ore 
practică    

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , din care:  3.5* ore proiect 

cercetare    3.6* ore 
practică    

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  0,5  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1,5  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 42  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  7  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21  

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5  
3.9* Total ore/semestru  77  
3.10 Număr de credite   7   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Parcurgerea disciplinelor de la ciclul de studii licență specifice domeniului ingineriei 
electrice   

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

4.2 de competenţe •    
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs echipată cu videoproiector, computere și conexiune la Internet.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de laborator echipată cu computere.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Principii de control a proceselor în ingineria electrică.  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Familiriazarea stundenţilor cu diferitele metode existente în domeniu pentru 

reprezentarea cunoştintelor şi pentru raţionare pe acestea. Creşterea capaciăţtii de a 
modela realitatea şi de a utiliza sisteme bazate pe cunoştinţe în controlul proceselor. 

7.2 Obiectivele specifice 
•  Aplicarea metodelor de reprezentare a cunoştinţelor în controlul proceselor 
• Cunoaşterea tehnicilor de raţionare (tehnici de inferenţă) 
• Ilustrarea abordării inginereşti a problemelor concrete  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Noţiuni introductive 
     Sistemele bazate pe cunoştinţe (SBC) şi Inteligenţa artificială. 

Definiţii. Arii de aplicare. Avantaje. Oportunitate  
     Clasificarea cunoaşterii şi a tehnicilor de programare din punct 

de vedere al utilizării în conducerea proceselor  
     Arhitectura şi elementele unui SBC 

 6   Studenții au acces la curs în 
format electronic 
www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24 
Se vor utiliza atât prezentări 
interactive cât și tradiționale.  
Se vor folosi: prelegerea, 
descrierea, explicația, 
expunerea interactivă, 
problematizarea, studiu de 
caz, conversația. Se vor 
utiliza videoproiectorul și 
tabla. 
 

 2. Reprezentarea cunoaşterii 
     Proprietăţile modelului de reprezentare a cunoaşterii cerute de 

SBC 
     Reprezentarea cunoaşterii în limbajul calculului cu predicate 

de ordin întâi 
     Reprezentarea cunoaşterii prin modele structurate 
     Reprezentarea cunoaşterii prin sisteme de reguli de producţie 

 8  

 3. Achiziţia de cunoştinţe  4  

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24


 

     Principiul şi necesitatea achiziţiei de cunoştinţe 
     Aspectele caracteristice ale achiziţiei de cunoştinţe  
     Tehnici ale achiziţiei de cunoştinţe 
     Aspecte particulare ale aplicării achiziţiei de cunoştinţe în 

mediul industrial 
.4. Sisteme bazate pe reguli în medii incerte 
    Teoria Bayesiana – metodă probabilistică 
    Teoria certitudinii  
    Teoria posibilităţii (logica fuzzy) 

 3  

    
    
    
    
    
    
    
      
      
      
Bibliografie 9     
1. www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24 cursul de pe pagina personală Rusu-Anghel Stela 
2. Dumitrescu, D. – Principiile inteligenţei artificiale, Editura Albastră, Cluj, 2002 
3.  Boullart, L., Krijgsman, A., and Vingerhoeds, R. A. (1992). Application of Artificial Intelligence in Process Control, Pergamon 
Press, Oxford 
4. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 1995 
5. Adrian A. Hopgood, Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 2001 
6. C. Groşan, A. Abraham, Intelligent Systems: A Modern Approach, Springer, 2011 
7. S. Rusu-Anghel,  Aplicaţii Fuzzy în Transportul Electric Feroviar, Editura Mirton, Timişoara, 2010 
8. I. Dziţac, Inteligenţă artificială, Ed.Univ. Aurel Vlaicu, Arad, 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Reprezentarea cunoasterii folosind mediul CLIPS. Prezentare 

generală a mediului de programare CLIPS.  
 2   Se vor utiliza: 

problematizarea; exercițiul; 
modelarea; simularea. 
 

 2. Construirea bazei de fapte şi a bazei de reguli în CLIPS. 
Comenzi utilitare pentru reguli şi fapte în CLIPS.  

 2  

 3. Variabile. Operaţii logice. Funcţii procedurale şi funcţii definite 
de utilizator. Funcţii auxiliare în CLIPS  

 2  

 4. . Implementarea unui SBC. Planificarea acţiunilor unui robot 
folosind programarea bazatã pe reguli.  

 2  

 5. Implementarea în Matlab şi Xfuzzy 3.0 a sistemelor cu logică 
fuzzy  

 2   Se vor utiliza: 
problematizarea; exercițiul; 
modelarea; simularea  

 6. Dispozitiv fuzzy pentru protecția complexă a linie de contact.   2   Se vor utiliza: 
problematizarea; exercițiul; 
modelarea; simularea  

 7. Evaluarea activităţii practice. Recuperări.     2   Cunoştinţele dobândite în 
cadrul orelor de laborator se 
verifică şi notează. 

         
         

                                                           

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24


 

Bibliografie 11    
1. www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24 lucrări de laborator - pagina personală Rusu-Anghel Stela  
2. Gâlea, D., Costin, M., Zbancioc, M. (2001). Aplicaţii de inteligenţă artificială în CLIPS, Ed. Tehnopress, Iaşi. 
3 Gâlea, D., Costin, M., Zbancioc, M. (2001). Programarea în CLIPS prin exemple, Ed. Tehnopress, Iaşi 
4. S. Rusu-Anghel,  Aplicaţii Fuzzy în Transportul Electric Feroviar, Editura Mirton, Timişoara, 2010  
5. S. Rusu-Anghel, C. Panoiu, M. Panoiu, Protecţia liniei de contact şi a echipamentelor conexe din transportul electric feroviar 
utilizând logica fuzzy, Editura Mirton, Timişoara,   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Disciplina vine în întâmpinarea așteptărilor angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului prin conținutul 
orelor de curs și laborator.    

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs   Cunoștințe teoretice      Scris - subiecte teoretice   0,6  
10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:    Abilități în realizarea 
aplicațiilor de laborator     

 Notare referate şi verificare orală a 
cunoştinţelor dobândite.     0,4  

 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
•   Capacitatea de a dezvolta sisteme bazate pe reguli pentru controlul proceselor. 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  04.09.2017     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

  06.09.2017     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului, de care aparţine programul de studiu, cu privire la fişa disciplinei. 

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=24
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

