
AI@TUIASI: Viziune strategică pentru educație și cercetare
Iulian B. Ciocoiu | Simona Caraiman
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași



Vom prezenta o scurtă descriere a 
viziunii strategice a universității 
noastre asupra integrării 
cunoștințelor specifice domeniului 
AI în aria curriculară, respectiv 
activitatea de cercetare.
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CUPRINS

INTRODUCERE
Scop, motivații, analiza SWOT

OBIECTIVE
Obiective didactice și de cercetare

ACTIVITĂȚI
Activități asociate obiectivelor propuse

EXEMPLE
Direcții de interes, proiecte
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Performance of the DL algorithm (black curve) and 8 ophthalmologists (colored dots) 
for the presence of referable diabetic retinopathy on a validation set consisting of 9963 
images 

Image © Gulshan, Peng, Coram, 2016
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Înțelegând importanța tehnologiilor AI, a oportunităților de
finanțare, influența asupra pieței forței de muncă și a
mediului academic, universitatea noastră își propune să
elaboreze o agendă strategică vizând integrarea conceptelor,
soluțiilor și aplicațiilor specifice acestui domeniu în oferta
educațională, proiectele de cercetare, maniera de colaborare
cu parteneri academici sau industriali, diseminarea acțiunilor
întreprinse și a rezultatelor obținute.
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 există o îndelungată experiență în utilizarea diverselor
tehnologii din domeniul AI (rețele neurale, sisteme fuzzy,
sisteme expert, algoritmi genetici)

 există un număr rezonabil de tineri cercetători
familiarizați cu aspectele fundamentale specifice acestor
tehnologii, cu abilități de programare remarcabile

 există grupuri de lucru care organizează întâlniri periodice
pe teme de domeniul AI

 familiarizare insuficientă cu limbaje/medii de programare
specifice domeniului (Python, TensorFlow, Keras, PyTorch)

 lipsa unei infrasturi de calcul adecvate
 lipsa de colaborare între facultăți cu preocupări în domeniu
 lipsa unei strategii naționale în domeniul AI
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 interes semnificativ din partea companiilor de profil
 diversificarea enormă a aplicațiilor care utilizează soluții AI și

apariția posibilității de colaborare cu alte instituții academice
 existența unui suport educațional semnificativ din partea

unor mari companii și a platformelor online
 acces public la numeroase soluții de implementare a unor

algoritmi specifici domeniului (GitHub)
 posibilitatea de a utiliza gratuit servicii cloud (Google Colab)

 concurența internă și internațională
 preferarea platformelor de pregătire online vs. clasice
 competențe insuficiente ale studenților în domeniul AI
 regionalizarea excesivă a interesului/suportului către alte

centre, deplasarea interesului marilor companii către alte țări
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O1: crearea unui Centru de Excelență în domeniul AI, recunoscut

la nivel național și internațional
O2: familiarizarea tuturor studenților din ciclul de studii de

masterat, indiferent de specializare, cu elemente teoretice
fundamentale, terminologia și aplicațiile specifice AI

O3: identificarea și managementul talentelor în domeniul AI, prin
mecanisme de învățare personalizată, implicare în cercetare
științifică și/sau crearea de start-up-uri

O4: înființarea, menținerea și actualizarea unei biblioteci virtuale
cu documentație relevantă, respectiv baze de date

O5: identificarea unor teme de cercetare de interes comun cu
companiile de profil, respectiv celelalte universități din Iași

O6: creșterea apetitului antreprenorial pentru înființarea unor
start-up-uri având drept obiect utilizarea unor tehnologii AI



TUIASI

AI@TUIASI:

Scop
Analiza SWOT
Obiective
Activități
Exemple

 includerea în planurile de învățământ ale tuturor programelor
de masterat a cel puțin unui curs dedicat domeniului

 introducerea în ciclul de licență a studiului limbajului Python
 familiarizarea studenților cu dispozitive hardware dedicate
 creșterea numărului proiectelor de diplomă/disertație/teze

de doctorat inspirate de domeniul AI
 organizarea unui cerc studențesc și a unui concurs de AI

 organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanții
companiilor de profil active în România în vederea
identificării unor teme de cercetare de interes comun

 creșterea numărului de burse/internship, precum și a
suportului logistic pentru studenții interesați de AI

 cursuri de educație antreprenorială
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direcții de interes
proiecte

 tehnici de compresie a semnalelor ECG
 clasificarea aritmiilor cardiace
 aplicații biometrice ale semnalelor ECG
 analiza semnalelor de tremur
 clasificarea sarcinilor mentale analizând semnale EEG
 interfețe om-calculator
 metode de recuperare neuro-motorie
 identificarea traseelor optime de efectuare a biopsiilor
 sistem de asistare a persoanelor cu handicap vizual
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• Biopsy planner:
• Aplicație de vizualizare, analiză și validare a traseului acului de biopsie a tumorilor craniene
• Abordare multi-nivel pentru a identifica trasee sigure pentru efectuarea biopsiilor, 

minimizând riscul de a provoca leziuni intra-craniene
• Future work: prin integrarea unor algoritmi de IA se pot propune trasee ce urmează a fi 

validate de către medicul neuro – chirurg
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Braț robotic comandat prin gesturi
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Sistem de urmărire a direcției de privire



Nobody phrases it this way, but I think that artificial 
intelligence is almost a humanities discipline. It's really an 
attempt to understand human intelligence and human 
cognition.

Sebastian Thrun
Professor, Stanford University



contact info
iciocoiu@etti.tuiasi.ro
simona.caraiman@tuiasi.ro

Mulțumim!
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