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Motivații
• specializarea răspunde cererii crescânde de pe piaţa muncii care vizează specialişti în domeniul 

proiectării, testării şi verificării circuitelor integrate VL   analogice şi digitale

• absolvenţii sunt familiarizaţi cu tehnicile de proiectare şi programare a aplicaţiilor care 

folosesc microcontrolere, FPG  şi procesoare de semnal

• folosirea intensivă a instrumentelor de proiectare asistată de calculator

• studenții specializării     obțin de fiecare dată rezultate foarte bune la concursul național 

„ udor  ănăsescu”, unde au fost remarcați de angajatori importanți din domeniul 

microelectronicii (sponsori ai concursului:  nfineon,  icrochip,  n emi, ș.a.)
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Cadre didactice
Prof. dr. ing. Liviu Goraş

Prof. dr. ing. Iulian Ciocoiu

Conf. dr. ing. Mihai Florea

Conf. dr. ing. Damian Imbrea

Conf. dr. ing. Cristian  eacşu

Şef lucr. dr. ing.  ndrei  aiorescu

Şef lucr. dr.ing. Radu  atei

Şef lucr. dr. ing. Liviu Ţigăeru

Șef lucr. dr. ing. Paul Ungureanu

Asist. dr. ing. Nicolae Patache

Prof. dr. ing. Victor Grigoraş

Conf. dr. ing. Neculai Cojan

Conf. dr. ing.  lexandru Lazăr

Șef lucr. dr. ing.  rcadie Cracan

Șef lucr. dr. ing.  icolae Cojan

Șef lucr. dr. ing. Gabriel Bonteanu

 sist. drd. ing. Daniela  ndrieș

Asist. drd. ing. Dinu Patelli
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Cursuri
▪ Dispozitive electronice

▪ Circuite electronice fundamentale

▪ Semnale, circuite și sisteme

▪ Circuite integrate analogice

▪ Televiziune

▪ Introducere în comunicaţii

▪ Bazele tehnologice ale microelectronicii

▪ Tehnici de proiectare VLSI analogice

▪ Tehnici de proiectare VLSI digitale

▪ Sinteza circuitelor analogice

▪ Structuri integrate pentru aplicaţii de putere

▪ Algoritmi şi structuri paralele de calcul
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Cursuri
▪ Reţele de calculatoare

▪ Tehnica microundelor

▪ Limbaje de descriere hardware

▪ Sisteme pentru interfaţarea calculatoarelor

▪ Introducere în verificare

▪ Circuite VLSI reconfigurabile

▪ Circuite integrate pentru prelucrarea 

semnalelor

▪ Modelarea componentelor electronice

▪ Testare şi testabilitate

▪ Optoelectronică

▪ Perturbaţii şi zgomote în structuri integrate
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Baza materială
▪ 4 laboratoare de specialitate, dotate cu 

tehnică de calcul şi instrumente de proiectare 

a circuitelor integrate

▪ suport pentru activităţi extraşcolare 

(concursuri studenţeşti)

▪ practică la firme de profil

▪ materiale didactice tipărite şi în format 

electronic
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Baza materială
• Rețea de servere (multiple servere pentru a acoperi numărul mare de studenți);

• Unelte software de ultimă generație pentru proiectare asistată de calculator:

• Cadence: Virtuoso,  pectre/Ultrasim,  ssura, Genus, Conformal, Xcelium, v anager, ș.a.;

• Mentor Graphics: Calibre, ICStudio, Pyxis, Modelsim, Questasim, Leonardo Spectrum, Precision RTL, HDS Designer, FormalPro, 

 essent, ș.a.;

• JetBrains: PyCharm, CLion,  ntelliJ, ș.a.;

• AMIQ: DVT Eclipse;

• Diverse unelte și biblioteci software open-source (Jupyter Notebook, OpenCV, Eclipse IDE).
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Baza materială
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Acces la distanță
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Baza materială
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Oportunități
• burse de studii oferite de către firme de profil

• burse de mobilităţi în ţări cu care se derulează programul  rasmus+.  nual 5-10 studenţi ai 

specializării participă la aceste programe în Belgia, Germania, Franţa, Portugalia,  talia,  pania.

• participarea la concursuri studenţesti locale şi naţionale

• La ediţiile din ultimii 5 ani ale concursului “T. Tănăsescu”, orientat spre proiectarea circuitelor integrate analogice,

studenţii specializării s-au clasat pe locuri fruntaşe, obţinând numeroase premii I.

• stagii de practică la firme de renume, facultatea având relaţii de colaborare cu firme precum

Infineon sau Microchip

• realizarea de proiecte care să fie premiate şi implementate de către firme
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Proiecte de licență
• proiectare circuite VL   care includ: amplificatoare, filtre, oscilatoare, filtre cu capacităţi comutate, 

circuite neliniare

• filtre active cu mod de lucru în curent

• amplificator audio cu modulaţia impulsurilor în durată

• convertor A/D algoritmic

• aplicații ale rețelelor neurale artificiale

• sistem de criptare, generatoare haotice de zgomot

• prelucrarea imaginilor: filtrare, extragere de trăsături, recunoaştere de forme, compresie

• aplicaţii biometrice: recunoaşterea feţelor, ECG

• prelucrarea semnalelor biomedicale

22.05.2020 PREZENTARE MON, ARCADIE CRACAN 15



    

Oportunități de angajare
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Întrebări și răspunsuri
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