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1. Denumirea programului de master:
„Ingénierie des Systèmes Intégrés Avancés - ISIA”
Acreditat conform hotararii Consiliului Aracis din 27 iunie 2013, calificativ incredere
2. Durata programului de master: 4 semestre
3. Obiectivele programului.
Apariţia şi dezvoltarea deosebit de rapidă a calculatoarelor personale a atras şi dezvoltat în
mod firesc implementarea sistemelor asistate de calculator, acestea asigurând viteze şi capacităţi
de lucru comparabile cu cele oferite cu puţin timp în urmă doar de calculatoarele mari. S-au
dezvoltat componentele necesare achiziţiei datelor din aparatura de control şi pachete de
programe performante care permit crearea unor instrumente virtuale cu mult mai complexe şi
mai performante decât instrumentele reale. Instrumentarea asistată de calculator constituie acum
o treaptă superioară de investigare şi control a proceselor şi produselor. Dacă aparatura de
măsurare clasică oferă utilizatorului mărimile fizice sub forma unor indicaţii analogice pe
cadrane sau afişate numeric, uneori combinate cu dispozitive de înregistrare continuă grafică,
calculatorul oferă o flexibilitate nelimitată în privinţa achiziţiei şi memorării datelor, a prelucrării
lor prin filtrare sau operaţii de modificare dinamică a referinţelor, de amestecare şi combinare, de
analiză a variaţiei mărimilor şi a trecerii acestora peste praguri de valoare semnificativă,
asigurând în acest mod elementele de suport pentru luarea deciziilor de control automat în medii
de producţie complexe. Prin asistarea cu calculatorul se obţine nu numai o automatizare a unor
activităţi desfăşurate de personal specializat, ci se introduce în procesul de cercetare - proiectare
- planificare -- producţie - control, totalitatea cunoştinţelor tehnologice disponibile pentru linia
de producţie respectivă. Prin dezvoltarea spectaculoasă din ultimii ani a calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice aferente, costurile modernizării activităţilor de cercetare - proiectare planificare - producţie - control sunt acum accesibile chiar şi întreprinderilor mici. Toate
activităţile majore cuprinse într-un proces de proiectare (specificaţii, analiză, sinteză,
transformare, prezentare, evaluare performanţe, evaluare costuri, etc.), planificare, fabricaţie,
control de calitate, aprovizionare, desfacere, cercetarea pieţii, management, revalorificare, au
constituit, rând pe rând, obiect de studiu pentru algoritmitizare şi integrare printr-un sistem de
calcul unitar devenit colaborator activ al specialiştilor. S-a impus astfel un domeniu distinct al
ştiinţei calculatoarelor şi anume, integrarea activităţilor industriale cu calculatorul. Aplicaţiile
acestor noi tehnologii se regăsesc în toate domeniile de activitate în care se cercetează şi se
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produce cu ajutorul unor maşini şi instalaţii conectate direct sau indirect. Pe baza acestor
considerente, astăzi este absolut esenţială utilizarea acestor sisteme, cât şi instruirea specialiştilor
care lucrează efectiv în cercetare şi producţie, în vederea asimilării şi integrării acestor tehnologii
avansate în noile sisteme de proiectare şi producţie, pentru asigurarea unei productivităţi ridicate,
a ameliorării calităţii produselor, a flexibilităţii în actualizarea profilului de producţie, a unei
fiabilităţi sporite în fabricaţie.
Sistemul integrat reprezinta astazi un domeniu care isi propune realizarea unui efect
sinergetic prin integrarea unor domenii fundamentale iar introducerea informaticii în activitãþile
industriale permite controlul proceselor, asigurând sistematic calitatea produselor, concomitent
cu reducerea termenelor si a costurilor. Obligativitatea coerenþei legatã de realizarea prin
utilizarea mijloacelor informatice ridicã nivelul de calitate suprimând în interfete informatiile
duplicate si impunând o gestiune unicã a datelor, accesibilã pentru toti actorii (agentii) în timp
real sub controlul unui supervizor. Progresul rapid al noilor tehnologii, atât în definirea
produselor cât şi a metodelor de fabricaţie, afectează profund datele concurenţei internaţionale
arătând clar cheia competitivităţii în decompartimentare, ruperea barierelor între pregătiri
profesionale, funcţii, sectoare, tehnici, furnizori de echipamente şi beneficiari, între producători,
distribuitori şi consumatori, între cercetători şi inginerii din producţie.
Utilizarea si integrarea mijloacelor asistate de calculator accelerează realizarea activităţilor,
beneficiul obţinut astfel trebuie să fie conservat şi chiar dezvoltat prin gestiunea datelor
rezultante. Mai mult, se poate afirma că aceste informaţii constituie veritabilul patrimoniu al
întreprinderii.
Trebuie să se realizeze legătura între concepte şi caracteristici prin intermediul tehnologiei
şi programelor de cercetare tehnologică. Programele de cercetare au constituit rezultatul unor
studii de fezabilitate preliminare, care corespund domeniilor tehnologice capabile să realizeze
legătura între concepte şi caracteristici. Aceste studii au pus accentul asupra următoarelor
domenii: aparate inteligente, control automat şi integrarea sistemelor, proiectarea sistemelor,
arhitectura sistemelor, integrarea informaţională.
Întreprinderea reprezintă centrul cercetărilor actuale, temele de interes tehnologic în curs
de derulare fiind clasificate de următoarea manieră: integrarea întreprinderii, producţia globală,
tehnologii de componente de sistem, producţie ecologică. În esenţă, scopul urmărit reprezintă o
idee generoasă care arată până unde este posibil a se anticipa viitorul pe baza tehnologiilor cele
mai avansate din aceste zile, o întreprindere deschisă, internaţională, în profitul tuturor, care
caută a stabili norme universale în materie de sistematizare şi organizare a cunoştinţelor
tehnologice care să fie la dispoziţia tuturor, o abordare ecologică destinată a conserva resursele
naturale şi societatea însăşi, dar în acelaşi timp arată distanţele uneori insurmontabile între
intenţie şi realitate cum ar fi de exemplu interesele marilor ţări care nu sunt întotdeauna în
armonie.
Programele moderne se bazează astazi pe cunoştinţele utilizate sau produse de către
sistemul de producţie vizând:
o organizarea cunoştinţelor industriale,
o normalizarea cunoştinţelor,
o dezvoltarea sistemelor de producţie viitoare.
Scopul principal urmărit in cadrul acestui master este de a se permite cursantilor să se initieze în
domeniul noilor tehnologii si a modalitătilor de utilizare rapida și eficientă a noilor evoluții în
domeniul sistemelor mecatronice avansate, astfel incat sa fie capabili sa gandeasca la nivel
sistemic, avand in vedere complexitatea unui sistem mecatronic.
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Obiectivul primordial al acestui master este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre infrastructura
informationala si de comunicatii a firmei moderne, despre transformarea managementului sub
impactul tehnologiilor informaţiei şi de comunicatii, şi în special cu privire la rolul strategic al
sistemelor de informaţii în economia de astăzi. Masterul ISIA are drept obiectiv principal
prezentarea si crearea abilitatilor de lucru cu cele mai noi tehnici, metode, modele si instrumente
de dezvoltare si realizare a produselor si serviciilor in contextul intreprinderii moderne in care
activitatile sunt asistate de calculator. Se vor crea abilitatile de lucru pentru modelarea proceselor
de afaceri si de productie pentru sisteme complexe, sistemele integrate avansate.
In acest sens masterul ISIA isi propune:
 Asigurarea posibilitătii continuării studiilor printr-un master de specialitate în limba
franceză, pentru absolventii filierei francofone de la FILS, profil mecanic si electric
precum și pentru absolvenții din domeniul mecanic, electronic, informatic, calculatoare,
ingineria sistemelor, electrotehnică sau informatică industriala.
 Evidentierea, modelarea si simularea interactiunilor intre diferitele componente ale unui
sistem integrat. Conceptia integrata a unui sistem in concordanta cu etapele ciclului de
viata. Modelarea si simularea unui sistem de la electronica de comanda pana la
elementele de actionare mecanica.
 Asigurarea unei pregătiri bazate pe planuri de învăţământ şi programe de curs
comparabile cu cele utilizate în cele mai importante instituţii de învăţământ superior
europene, care să faciliteze integrarea firească într-o piaţă a muncii globalizată şi sa facă
posibilă recunoaşterea studiilor şi echivalarea diplomelor.
 Dezvoltarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităţi din ţările avansate, în
vederea asigurării unui transfer rapid al cunoştinţelor pedagogice şi de specialitate, a
întăririi cunoaşterii reciproce şi a creării condiţiilor pentru recunoaşterea diplomelor.
 Asigurarea, în continuare, a unui modul de învăţământ superior de excelenţă, care să
contribuie la reînoirea continuă a metodelor şi conţinutului, în acord cu cerinţele
dezvoltării cooperării internaţionale şi creşterea nivelului tehnologic.
 Posibilitatea invitării unor specialişti străini şi români de prestigiu pentru a prezenta în
profunzime anumite subiecte de interes, la nivelul cercetărilor tehnico-economice la zi.
Mediul industrial actual implica o competitivitate a intreprinderilor direct legata de rapiditatea de
aparitie pe piata a produselor, de calitatea acestora si de prêt. Acest modul de master se inscrie
pe drumul de a raspunde acestor cerinte. In fapt, stapanirea metodelor, modelelor, tehnicilor si
instrumentelor moderne de dezvoltare si realizare a produselor, a devenit un factor esential in
strategia intreprinderilor. Astel, acest master este centrat pe concepte, metode si instrumente
informatice inovante, utilizate in demararea si abordarea unui proiect. Obiectivul este dublu, pe
de o parte formarea si instruirea cursantilor cu instrumentele de modelare, simulare, lucru, si pe
dealta parte sa le furnizeze tehnicile necesare de integrare a unui proiect de sistem mecatronic
incepand cu faza de conceptie a acestuia.
.
4. Competenţe generale şi competenţe specifice.
Competente generale:
Crearea abilitatilor de lucru cu cele mai noi tehnici, metode, modele si instrumente de dezvoltare
si realizare a produselor si serviciilor in contextul intreprinderii moderne in care activitatile sunt
asistate de calculator. Se vor crea abilitatile de lucru pentru modelarea si simularea
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interactiunilor intre diferitele componente ale unui sistem mecatronic inclusiv modelarea
proceselor de afaceri.
Formarea și inocularea capacității de analiză şi rezolvare a unor probleme tehnico-economice,
financiare şi manageriale care apar în firma modernă, în condiţiile reale ale pieţei globalizate
actuale şi ale noii societăti informaționale bazate pe cunoaștere, care solicită soluţii imediate şi
eficiente, cu un înalt grad de complexitate şi creativitate, precum și dezvoltarea unor competenţe
cerute şi transferabile pe piaţa muncii şi lărgirea paletei de perspective în cariera profesională.
Competenţe specifice.
Cunoştinţe permiţând utilizarea eficientă a resurselor tehnice, economice, financiare şi
manageriale privind modelarea si simularea interactiunilor intre diferitele componente ale unui
sistem mecatronic. Absolventul va deprinde abilitati in domeniul conceptiei integrate a unui
sistem mecatronic in concordanta cu etapele ciclului de viata ale proiectului/produsului, vizand
modelarea si simularea unui sistem mecatronic de la software-ul aplicativ, electronica de
comanda si pana la elementele de actionare mecanica. Studiile de ISIA oferă studenţilor
posibilitatea înţelegerii mecanismelor sistemelor integrate avansate, ii formeaza ca specialisti cu
o gandire sistemica, oderindu-le posibilitatea asimilării unor noi concepte, tehnici de lucru şi de
comunicare, a unor noi metodologii de achizitionare si prelucrare a informaţiei, le ofera
instrumente de extragere, analiza si sinteza a cunoştiinţelor esenţiale pentru diferite domenii de
activitate, le ofera o modalitate de abordare si de gandire multidisciplinara, care să contribuie la
dezvoltarea spiritului de initiativă și la eficientizarea activitătii firmelor în noul context al
economiei digitale, al noii societăți informaționale, globalizate, bazate pe cunoaștere.
Studiile din cadrul ISIA au ca obiectiv pregatirea absolventilor astfel incat acestia sa fie capabili
de a initia chiar afaceri proprii, independente, generatoare de noi locuri de muncă şi alte
oportunităţi, sa le ofere un nou mod de a gandi si de a actiona, astfel incat acestia să nu devină la
terminarea şcolii simpli competitori pe piaţa muncii, pentru locurile de muncă oferite de
companiile existente ci sa devina capabili a propune alternative viabile de dezvoltare a unor
activitati proprii.
5. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master).
Absolvenţi ai ciclului de licenţă de la UPB-FILS-FF (pentru care nu există pană în prezent un
master de specialitate), profil mecanic si electric, precum si din diferite facultăti ale unor
universităţi tehnice, universităţi generale sau academii de ştiinţe economice, precum şi studenţi
străini sau absolvenţi ai ciclului de licenţă care doresc obţinerea unor poziţii de inginer de sistem
complex, coordonator de proiect sau iniţierea unui business propriu.
6. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat în programul
de master.
Cadrele didactice de specialitate implicate în realizarea planului de învăţământ provin de la
Universitatea "Politehnica" Bucureşti (UPB), precum şi cadre invitate din străinătate sau de la
diferite companii româneşti şi străine.
Prof.dr.ing. George DRĂGOI (UPB, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, DILS),
Prof.dr.ing. Daniel BRISSAUD (Grenoble INP, lab G-SCOP, vicepresedinte Grenoble INP),
Prof.dr.ing. Ștefan TRĂUȘAN-Matu (UPB, Facultatea de Automatică și Calculatoare),
Prof. Emerit dr.ing. Marius GURAN (UPB-PREMINV),
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Prof.dr.ing. Horia GHEORGHIU (UPB, IMST, Dept.Rezistenta materialelor),
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA (UPB, IMST, Dept.Rezistenta materialelor),
CS1 dr.ing. Eniko VOLCEANOV (Institutul de Cercetari Metalurgice-ICEM SA Bucuresti),
Conf.dr.ing. Cristian DRAGOMIRESCU (UPB, ISB, Dept de Mecanica)
Conf.dr.ing. -HDR, Adriana ŢĂPUŞ, Computer Science Department, École Nationale
Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA - ParisTech), France.
Conf.dr.ing. - HDR, Andrei DONCESCU (Univ. Paul Sabatier Toulouse),
Conf.dr.ing. Cristina PUPAZA (UPB, IMST, Dept. MSP),
Conf.dr.ing. Costel Emil COTEȚ (UPB, IMST, Dept. MSP),
Conf.dr.ing. Dorin STANCIU (UPB, FIMM, Dept. Termotehnică, Maşini Termice şi Instalaţii
Frigorifice ),
S.l.dr.ing. Camelia STANCIU (UPB, FIM, Dept. Termotehnică, Maşini Termice şi Instalaţii
Frigorifice),
S.l.dr.ing. Diana POPESCU (UPB, IMST, Dept. MSP),
7. Baza materială care va susţine programul de master (cf anexei 2)
Va fi asigurată de catre UPB, FILS-DILS, care dispune de sălile de curs (CB 105, CB 020) şi de
unele din laboratoarele necesare (CJ 101, CJ 102, CJ 104, CJ 201, CJ 202, CJ 006). Anumite
laboratoare vor fi organizate în colaborare cu universitățile, facultățile și companiile partenere.
8. Programe de cercetare care pot constitui suportul pentru programul de master (cf anexei
2).
Se vor folosi experinţa şi resursele obţinute în parteneriate şi colaborare internaţională din
proiecte ca: CNMP 11014/2007-2011, CNMP 82-074 /2008-2011, CEEX PC-D03-PT00-1034,
Relansin nr. 1972/19.09.2004-2006, precum si din proiecte ale cadrelor didactice care intervin in
acest master. Aceste proiecte au drept scop dezvoltarea parteneriatului pe termen lung între
universităţile, institutele de cercetare şi IMM-urile din România şi din Uniunea Europeană în
domeniii inginereşti, economice si manageriale. Scopul lor este creşterea vizibilităţii
internaţionale a cercetării performante din România în acest domeniu şi integrarea sa în
programele Europene şi internaţionale, inclusiv pregătirea unei propuneri de proiect de cooperare
ştiinţifică în cadrul PC7. In acelasi timp se vor demara proiecte Erasmus cu universitati europene
partenere pentru stagii de cercetare si continuarea prin teze de doctorat in cotutela. In cadrul
masterului intervin 6 cadre didactice cu conducere de doctorat (Prof.dr.ing. Daniel BRISSAUD,
Prof.dr.ing. Ștefan TRĂUȘAN-Matu, Prof. Emerit dr.ing. Marius GURAN, prof.dr.ing. Horia
Gheorghiu, Conf.fr.ing. Adriana ŢĂPUŞ, Conf.dr.ing. Andrei DONCESCU).
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Anul I

Semestrul I

Nr.
Disciplina
crt.
Denumire
Discipline obligatorii (O)

1

2
3

4

Conceptia integrata: metodologie si
suport/ Conception Intégrée:
méthodologies et supports
Sisteme incorporate / Systèmes
embarqués
Materiale inteligente / Matériaux
intelligents
Modelarea si optimizarea sistemelor /
Modélisation et optimisation des
systèmes

Cod

UPB.12.M1.O.0101
UPB.12.M1.O.0102
UPB.12.M1.O.0103
UPB.12.M1.O.0104

Analiza sistemelor in ingineria asistata de
calculator / Analyse des systèmes dans
l'ingénierie assistée par ordinateur

UPB12.M1.O.0105
UPB.12.M1.O.016
Cercetare stiintifica 1 / Recherche 1
06
Total discipline obligatorii (O)
Discipline optionale (A)
Total discipline optionale (A)
Total discipline obligatorii si optionale
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
Discipline liber alese (L)
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Total discipline liber alese (L)
Ore studiu individual
Total

Ore pe saptamana
C
S
L
P

2

1

1
2

Interfete om masina:concepte, tehnici si
aplicatii / Interfaces Homme
machine:Concepts, techniques et
applications
Prototipare rapida / Prototypage rapide
réel

2

E

5

E

2

1

2

2

5

E

2

1

4

E

2

1

4

E

10

P

12

10

0

5

1

30

0
10

0
0

0
5

0
1
28

0
30

0

0

0

0

0

0

0

0

0
12
40

0

Anul I

Nr.
Disciplina
crt.
Denumire
Discipline obligatorii (O)

PC

Forma de
evaluare

Semestrul II

Cod

UPB.12.M2.O.0201
UPB.12.M2.O.0202

Ore pe saptamana
C
S
L
P

PC

Forma de
evaluare

2

1

1

5

E

2

1

1

5

E

6

3

Sisteme neliniare / Systèmes asservis
non-linéaires

UPB.12.M2.O.0203

2

4

Managementul bazelor de date tehnice /
Management des bases de données
techniques

UPB.12.M1.O.0104

2

Cercetare stiintifica 2 / Recherche 2

UPB.12.M2.O.0205

0

1

1

5

E

1

1

5

E

10

P

5
6

Total discipline obligatorii (O)

12

8

0

4

4

30

0
8

0
0

0
4

0
4
28

0
30

0

0

0

0
12
40

0

Discipline optionale (A)
Total discipline optionale (A)
Total discipline obligatorii si optionale
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)
Ore studiu individual
Total

Anul II

Nr.
Disciplina
crt.
Denumire
Discipline obligatorii (O)
Managementul sistemelor informationale
/ Management des systèmes
1
informationnels

5

Sisteme adaptative si colaborative /
Systèmes adaptatifs et collaboratifs
Modelarea si simularea numerica a
proceselor de racire a sistemelor
integrate/Modélisation et simulation
numériques des processus de
refroidissement dans des systèmes
intégrés
Inpact environmental si conceptia
ecologica a produselor/Impact
environnmental et conception propre des
produits
Conceptia integrata a sistemelor
avansate / Conception Intégrée des
systèmes avancés

6

Cercetare stiintifica 3 / Recherche 3

3

4

Semestrul I

Cod

Ore pe saptamana
C
S
L
P

PC

Forma de
evaluare

UPB.12.M3.O.0301

2

1

1

5

E

UPB.12.M3.O.0302

2

1

1

5

E

UPB.12.M3.O.0303

2

1

3

E

UPB.12.M3.O.0304

2

2

E

5

E

10

P

UPB.12.M3.O.0305
UPB.12.M3.O.0206

1

1
12

1

7

Total discipline obligatorii (O)

9

0

4

3

30

0
9

0
0

0
4

0
3
28

0
30

0

0

0

0
12
40

0

Discipline optionale (A)
Total discipline optionale (A)
Total discipline obligatorii si optionale
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)
Ore studiu individal
Total
Anul II

Semestrul II

Nr.
Disciplina
crt.
Denumire
Cod
Discipline obligatorii (O)
Cercetare stiintifica 4 / Recherche 4:
UPB.12.M4.O.044
Elaborare lucrare de dizertatie
01
Total discipline obligatorii (O)
Discipline optionale (A)

Total discipline optionale (A)
Total discipline obligatorii si optionale
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)
Ore studiu individal
Total

Ore pe saptamana
C
S
L
P

28

PC

Forma de
evaluare

30

P

28

0

0

0

30

0
0

0
0

0
0

0
0
28

0
0

0

0

0

0
12
40

0
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