
Propuneri teme lucrări licență - Octombrie

Bonchiș Cosmin (cosmin.bonchis@e-uvt.ro)

Nr.
crt.

Denumire temă Descriere temă Specializare

1. Game-theoretic Network
Centrality

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwjZurSv7LjzAhWFl4sKHUbRA3gQFnoECAQQA
w&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F18
01.00218&usg=AOvVaw2ow9_5t7kARyfwhutZ-1jZ

IR/IA/IE

2. Voting Systems and the
Condorcet Paradox

https://www.youtube.com/watch?v=HoAnYQZrNrQ
&t=531s

IR/IA/IE

3. Applicatii in
neuroscience?

https://www.youtube.com/watch?v=Sa379poLqRU
&t=134s

Obs: max 3 studenți

IR/IA/IE

Pentru oricare tema ramane de stabilit impreuna ce anume vrem si
putem sa facem!

Spătaru Adrian (adrian.spataru@e-uvt.ro)

Nr.
crt.

Denumire temă Descriere temă Specializare

1. Aplicații descentralizate Scop: Crearea de aplicații care oferă transparență și
trasabilitate pentru fonduri și bunuri

Implementare: Folosirea Ethereum, Smart Contracts,
tehnologiilor peer-to-peer, limbaje de programare
variate

IR/IA/IE

https://arxiv.org/abs/1801.00218
https://arxiv.org/abs/1801.00218
https://arxiv.org/abs/1801.00218
https://arxiv.org/abs/1801.00218
https://arxiv.org/abs/1801.00218
https://www.youtube.com/watch?v=HoAnYQZrNrQ&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=HoAnYQZrNrQ&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=Sa379poLqRU&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=Sa379poLqRU&t=134s


Obs: Se acceptă propuneri din partea studenților.
Propunerile trebuie sa prezinte avantajele folosirii unui
blockchain în locul metodelor convenționale. Exemple
relevante: CryptoKitties, FileCoin, OPUS

Max 5 studenți

2. Aplicație educațională
pentru programare

Scop: Crearea unei aplicații web care oferă posibilitatea
de a parcurge material de laborator și trimiterea de
soluții folosind diverse limbaje de programare (Python,
C/C++). Aplicația va trebui să evalueze și puncteze
automat soluția și să ofere statistici cu privire la
numărul de accesări, numărul de soluții trimise, etc.

O altă componentă a aplicației, ce poate fi dezvoltată de
un alt student, va aborda detecția de plagiarism.

Implementare: Servicii Web, Baze de date, Pipeline
execuție cod

Obs: Exemplu relevant: Stepik

IR/IA/IE

3. Componente pentru un
Cloud descentralizat

Scop: Crearea unor componente ale unui sistem
distribuit, descentralizat, care monitorizează și aplică
politici pentru servicii Cloud care rulează pe
calculatoare personale participante în rețea.

Implementare: algoritmi distribuiți, blockchain,
criptografie, trusted execution environments

Obs: Temă de cercetare, max 3 studenți

IR/IA/IE

https://www.cryptokitties.co
https://filecoin.io/
https://opus.audio
https://stepik.org/


Fortiș Alexandra Emilia  (alexandra.fortis@e-uvt.ro)

Nr.
crt.

Denumire temă Descriere temă Specializare
Informatică

(IR)/
Informatică

aplicată
(IA)/

Informatică
engleză (IE)

1. Medii de simulare
pentru dinamica
zborului avioanelor
fără pilot

Tema: Utilizarea de limbaje de programare de
nivel înalt, capabile să gestioneze sistemele
dinamice complexe care modelează zborul
diferitelor tipuri de avioane fără pilot.

Limbaje: Matlab, Octave, Scilab

IR, IA

2. Algoritmi numerici
pentru prelucrare de
imagini

Tema: Analiza și implementarea de algoritmi
numerici folosiți în prelucrarea diferitelor tipuri
de imagini.

Limbaje: Matlab, Mathcad, Mathematica, etc

IR, IA

3. Algoritmi specifici
geometriei
computaționale

Implementări de algoritmi din geometria
computațională, cu aplicații concrete: sisteme de
informații geografice, proiectare asistată de
computer, grafică computerizată și robotică.

Limbaje: GeoGebra, CGAL, etc

IR, IA


