F I Ş A D I S C I P L I N E I 1)
1. Date despre program
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii universitare
Ciclul de studii universitare
Programul de studii universitare

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Inginerie Mecanica si Electrica/
Automatica, Calculatoare si Electronica
Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Licenta
Calculatoare

2. Date despre disciplină

Prelucrarea imaginilor
2.1. Denumirea disciplinei
Conf. dr. ing. Adrian MOISE
2.2. Titularul activităţilor de curs
Drd. Ing. frecv. Roşca Cosmina
2.3. Titularul activităţilor aplicative
2.4. Anul de studiu
IV
2.5. Semestrul *
7
2.6. Tipul de evaluare
E
2.7. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei D1/O
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;
** fundamentală = F0; de domeniu = D1; de specialitate = S2; complementară = C3
*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3.4. Total ore din planul de învăţământ

4
56

din care: 3.2. curs
din care: 3.5. curs

2
28

3.3. Seminar/laborator
3.6. Seminar/laborator

3.7. Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
44
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Numărul de credite
4

2
28

ore

23
6
4
2
3
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

•
•
•

•

Analiza matematica
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Programarea calculatoarelor
Studentul trebuie sa cunoasca notiunea de algoritm si sa fie capabil sa descrie un
algoritm in limbaj matematic si in limbaj natural

Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului
naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011
1)
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

•

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•

Cursul se desfasoara in format clasic: predare, cu insertii de subiecte
prezentate de studenti si urmate de dezbateri.
Desfasurarea laboratoarelor se bazeaza pe utilizarea calculatoarelor
personale si a unor limbaje de programare care permit dezvoltarea de
algoritmi de procesare a imaginilor si utilizarea unor proceduri standard de
procesare.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
•

La sfarsitul cursului studentul va fi capabil sa elaboreze specificatiile unui sistem automat de
procesare a imaginilor, sa analizeze si sa evalueze performantele unor sisteme existente.
• La sfarsitul cursului studentul va fi capabil sa analizeze si sa evalueze performantele unor algoritmi
de procesare a imaginilor, sa experimenteze modul de functionare pentru diferiti algoritmi existenti.
• De asemenea studentul va fi capabil sa proiecteze sisteme software de procesare a imaginilor.
Aceste sisteme trebuie sa includa programe care implementeaza algoritmi de procesare a imaginilor
(folosind Matlab sau C++).
• In plus, studentul va fi capabil sa evalueze performantele programelor proprii si sa propuna
modificari pentru cresterea performantelor acestora.

La sfarsitul cursului, studentul va capabil sa:
• demonstreze spirit de initiativa pentru actualizarea cunostintelor profesionale
• participe in echipa la finalizarea unor proiecte din domeniul procesarii imaginilor
• fie capabil sa prezinte clar, concis, sistematic si corect, in Limba Romana si in Limba Engleza, oral
si in scris, rezultatele obtinute in elaborarea unor proiecte de echipa. Corectitudinea trebuie sa fie
respectata atat din punct de vedere gramatical cat si stiintific.
• respecte etica profesionala, legile Romaniei si regulamentele UPG Ploiesti

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei

•

7.2. Obiectivele specifice

•
•
•
•
•

Dezvoltarea abililitatilor de analiza, evaluare si proiectare a
sistemelor automate de procesare a imaginilor.
Explicarea si interpretarea corecta a conceptelor si notiunilor specifice
domeniului procesarii imaginilor
Dezvoltarea la studenti a abilitatilor de prezentare a specificatiilor de
fucntionare, de proiectare si de descriere a moduli de utilizare pentru
un sistem de procesare a imaginilor
Dezvoltarea unei atitudini analitice critice pentru sistemele existente
in vederea obtinerii unor structuri perfectionate
Intelegerea notiunii de “concurenta” si dezvoltarea dorintei de
autoperfectionarea profesionala
Dezvoltarea unei atitudini corecte pentru munca in echipa

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Nr.ore

Metode de predare

1. Bazele achizitiei si prelucrarii imaginilor

4

Clasic

2. Algoritmi de transformare a imaginilor
digitale
3. Filtrarea imaginilor digitale

6

Clasic

6
4

Clasic

4. Detectia muchiilor in imaginile digitale
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+ subiecte prezentate de
studenti

+ subiecte prezentate de
studenti
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5. Segmentarea imaginilor
6. Algoritmi pentru descrierea formelor

Clasic

4
4

Clasic

+ dezbatere

Bibliografie
1. Moise, A., Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor, Vol. I, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2011.
2. Moise, A., Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor, Vol. II, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2012.

3. Castelman, K.R., Digital Image Processing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.
4. Davies, E.R., Machine Vision. Theory, Algorithms, Practicalities, 2nd Ed. Academic Press, London,
1997.
5. Moise, A., Retele neuronale pentru recunoasterea formelor, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2004

8.2. Seminar / laborator/proiect
1. Bazele prelucrarii imaginilor cu
MATLAB si C++

2. Dezvoltarea de programe MATLAB
si/sau C++ pentru prelucrarea imaginilor
binare
3. Dezvoltarea de programe MATLAB
si/sau C++ pentru prelucrarea imaginilor
cu niveluri multiple de gri
4. Dezvoltarea de programe MATLAB
si/sau C++ pentru procesarea
histogramelor si detectia muchiilor
5. Dezvoltarea de algoritmi si programe
MATLAB si/sau C++ pentru descrierea
formelor
Bibliografie

Nr. ore
4

6

Metode de predare
Clasic, lucru in grup
restrans (2-3
studenti) la
calculator
Idem

6

Idem

6

Idem

6

Idem

Observaţii

1. Moise, A., Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor, Vol. I, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2011.
2. Moise, A., Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor, Vol. II, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
•

Titularul de curs anunta studentii despre intalnirile organizate de Departamentul Automatica,
Calculatoare si Electronica, de Facultatea de Inginerie Mecanica si/sau de Universitatea Petrol
– Gaze cu reprezentantii comunitatii epistemice, ai asociatiilor profesionale si cu angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului si al aplicatiilor prelucrarii imaginilor in
practica. Titularul de curs participa impreuna cu studentii la aceste intalniri. Dupa intalniri,
titularul de curs organizeaza o sedinta speciala pentru a verifica utilitatea intalnirilor si gradul
in care comunitatea epistemica adera din punct de vedere gnoseologic la cerintele si aspiratiile
studentilor, viitori absolventi. De asemenea, are loc o discutie cu studentii in scopul alinierii
disciplinei, din punct de vedere gnoseologic, la cerintele si asteptarile comunitatii epistemice,
ale asociatiilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului.

F 021.06/Ed.5

Fișier SMQ/Formulare

10. Evaluare

10.3. Pondere
din nota finală
Prezenta la curs
Liste de prezente
10%
Nota finala la laborator
Lista cu note
20%
Nota la tema de casa
Titularul de disciplina verfica 20%
modul in care studentul si-a
finalizat tema de casa
10.4. Curs
Nota la lucrarea finala
Lucrare scris + discutii generale 50%
despre subiectele tratate la
lucrarea scrisa si/sau despre
alte subiecte de prelucrare a
imaginilor
Verificari periodice ale Se
verifica
indeplinirea 60%
lucrarilor de laborator
sarcinilor lpentru fiecare lucrare
10.5. Seminar/laborator/ Verificare
finala
la Studentii trebuie sa elaboreze 40%
proiect
laborator
sau sa analizeze un program de
prelucrare a imaginilor si sa
demonstreze functionarea lui
10.6. Standard minim de performanţă
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Pentru nota 5 trebuie sa fie indeplinite toate conditiile urmatoare:
- cel putin 5 la evaluarea de la laborator
- cel putin 5 la lucrarea finala
- cunoasterea notiunii de algoritm si demonstrarea capacitatii de a prezenta un algoritm in limbaj combinat:
matematic si natural
- demonstrarea capacitatii de a implementa un algoritm pentru procesarea imaginilor binare
- demonstrarea capacitatii de a implementa un algoritm pentru procesarea imaginilor cu niveluri multiple de gri
- demonstrarea capacitatii de a explica un program propriu scris pentru procesarea imaginilor

Data completării

25 Sept 2017

Semnătura titularului de curs

__________________

Data avizării în departament

____________________________
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Semnătura titularului de seminar/laborator

_________________________

Semnătura directorului de departament

___________________________
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