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Web: 
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O opţiune excelentă pentru 
toţi cei interesaţi de IT și Data 
Science, indiferent de
programul de studii absolvit,
dacă manifestă interes şi 
motivaţie pentru domeniul 
masteratului IISC !

MOD
de

ABORDARE

UN PRIM PAS 
către

DOCTORAT

ÎNVĂŢARE PRIN CERCETARE

Programul nostru de masterat 

are o ofertă generoasă de teme 

de cercetare în tematici de larg 

interes actual, ceea ce permite

aprofundarea aplicată a 

conceptelor teoretice.

TRADIŢIE ŞI EXPERIENŢĂ
DE PESTE 20 DE ANI

- Cadre didactice şi cercetători 
cu o bogată experienţă, inclusiv 
stagii de lungă durată în ţări
avansate ale lumii: SUA,
Germania, Franţa, Suedia, 
Elveţia, Coreea de Sud etc.

- Participare activă la contracte 
şi proiecte de cercetare
naţionale şi internaţionale

- Parteneriate cu companii de 
profil din industria IT 

- Un bogat palmares de 
publicaţii ştiinţifice de valoare



DISCIPLINE 
CHEIE

CARACTER 
INTER-

DISCIPLINAR

ZONE DE
CONCENTRARE A
COMPETENŢELOR

Cercetare ştiinţifică integrată

Sisteme paralele şi distribuite

Sist. de calcul de inspirație naturală

Neuroinformatică si “Data Science”

Sist. SW de prelucrare a imaginilor / 
Indexarea conţinutului vizual

Baze de date în aplicații științifice

Managementul activităților cu suport 
electronic (e-activities)

Interconectivitate şi comunicare
aplicate prin reţele unificate ştiinţific

Tehnologii avansate în programare, 
modelare şi simulare

Transmiterea informației în rețele
wireless

Metode de explorare a datelor 
eterogene (data mining)

Tehnologii & echipamente multimedia

Modele şi metode statistice în   
ingineria informaţiei

• În domeniile Calculatoare şi 
Tehnologia Informatiei &
Electronică şi Telecomunicatii;

• Spectru larg de specializări în
industria şi cercetarea de profil:

- baze de date, sisteme distribuite, 
grid & cloud computing;

- modelare şi simulare software;

- noua ştiinţă a reţelelor;

- natural computing, inteligenţă
artificială, neuroinformatică;

- data mining, metode statistice;

- e-learning & e-activties;

- high performance computing;

- criptografie & securitate;

- prelucrări de semnale,

imagini & video, multimedia;

- şi multe altele…

A. Cunoaşterea şi aprofundarea 

conceptelor, dezvoltărilor 

teoretice, metodologice şi

practice în disciplinele-cheie ale 

ingineriei informației;

B. Dezvoltarea capacităților de

analiză, proiectare şi realizare a 

sistemelor informatice complexe

C. Dezvoltarea abilităților de 

cercetare ştiinţifică, de 

diseminare a rezultatelor

cercetării, de coordonare şi

colaborare în vederea dezvoltării

proiectelor complexe.

IISC – Informaţie Inteligent 
Structurată = Competenţă


