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 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 

ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 

www.eed.usv.ro   
 
 

Facultatea funcţionează în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“ 
din Suceava şi asigură cursuri universitare şi postuniversitare structurate 
pe următoarele niveluri de formare:  

- ingineri în specializările: Calculatoare, Automatică şi informatică 
aplicată, Electronică aplicată, Energetică industrială, Sisteme electrice şi 
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic; 

- master: Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, Ingineria calculatoarelor 
şi controlul proceselor, Management informatic în industrie şi 
administraţie, Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice, 
Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice; 

- doctorat în domeniile: Inginerie electronică şi telecomunicaţii, 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică; 

- cursuri de formare continuă postuniversitară. 
 

 
 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor are toate 
programele de studii acreditate de Agenţia Română pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Din 1996 este acreditată de 
Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale de Ingineri.  

Cele două departamente ale facultăţii au avut în centrul activităţii lor 
proiectarea şi punerea în aplicare a unor programe analitice care să 
înglobeze ceea ce este esenţial din cunoaşterea de profil produsă la nivel 
mondial. 

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 
constă în realizarea la un înalt nivel de performanţă a învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional,  
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răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, 
profesională şi socială a individului şi de progres a 
societăţii româneşti. Facultatea de Inginerie Electrică 
şi Ştiinţa Calculatoarelor are în vedere armonizarea 
obiectivelor sale academice cu cerinţele societăţii 
bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă. Astfel, 
instituţia pregăteşte specialişti în domenii high-tech 
bine cotate pe piaţa mondială a muncii:  

- inginerie software, inginerie hardware, tehnologii 
informaţionale şi comunicaţii, inteligenţă artificială, 
proiectarea aplicaţiilor pe Intranet / Internet;  

- automatizări industriale, microcontrolere, reţele 
industriale de calculatoare;  

- electronică de larg consum, radiotehnică, electronică 
medicală, televiziune, comunicaţii mobile, prelucrări 
numerice ale semnalelor audio şi video, electronică 
de putere, microunde, proiectare asistată de calculator 
(CAD);  

- proiectarea maşinilor electrice, acţionări electrice, 
electrotermie, manipulatoare şi roboţi industriali, 
instrumentaţie de măsură, mutatoare;  

- instalaţii şi reţele termice, utilizarea energiei electrice, 
reţele electrice, supratensiuni şi izolaţii, inventică;  

- inginerie economică în energetică, electronică şi 
electrotehnică.  

 

 
 

 
 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calcula-
toarelor beneficiază de o excelentă bază materială: 

- o clădire destinată laboratoarelor cu o suprafaţă de 
3250 m2, astfel încât activităţile practice (laborator, 
proiect) se desfăşoară în bune condiţii în cele 22 de 
laboratoare (dată în folosinţă în decembrie 1994);  

- sediul facultăţii cu o suprafaţă de 3700 mp, cuprin-
zând 4 amfiteatre, 2 săli de seminar, 6 laboratoare, o 
sală modernă de conferinţe, un laborator de 
lingvistică informatică, centru de comunicaţii şi un 
laborator multimedia, Departamentul de comunicaţii 
şi tehnologii informaţionale (dat în folosinţă în mai 
1998);  

- peste 320 computere conectate într-o reţea Internet/ 
Intranet, sisteme multimedia, imprimante, oscilo-
scoape (Tektronics, Philips, Fluke), analizoare de 
stări logice, generatoare de semnal, vobuloscoape, 
multimetre digitale şi analogice etc.  

Facultatea dispune de două laboratoare unicat prin 
dotare şi performanţe: Laboratorul de Compatibilitate 
Electromagnetică şi Laboratorul de Calcul de Înaltă 
Performanţă. 

Facultatea oferă studenţilor săi:  
- promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului 

European de Credite Transferabile (ECTS);  
- posibilitatea efectuării de stagii în străinătate;  
- cazare în căminele studenţeşti;  
- burse de merit, de studiu, sociale şi ajutoare 

ocazionale;  
- cont personal de e-mail şi acces Internet atît în 

spaţiile de învăţămînt cât şi în căminele studenţeşti;  
- posibilitatea continuării studiilor de licenţă prin 

masterat şi doctorat.  
 

In cadrul facultăţii, cercetarea se realizează în colective 
de cercetare sau individual, în cadrul proiectelor de 
cercetare naţionale sau încheiate cu beneficiari interni. 

Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se realizează 
prin publicarea de articole şi prin prezentare în cadrul 
manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate.  

Rezultatele cercetării sunt promovate şi valorificate 
prin cele 3 centre de cercetare ale facultăţii, recunoscute 
de CNCSIS : 

o CCSC – Centrul de Cercetare Ştiinţifică în 
Calculatoare; 

o EMAD – Centrul de Cercetare în Domeniul 
Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice; 

o SISCON – Centrul de Cercetare în Sisteme de 
Control al Proceselor. 

Revista Advances in Electrical and Computer 
Engineering (www.aece.ro), editată de facultate şi 
indexată în ISI Thomson. Factorul de impact acordat de 
ISI Thompson Reuters situează revista pe locul I în 
România în categoria revistelor ştiinţifice din domeniul 
electric. Este de remarcat şi faptul că în 2011 site-ul web 
al acestei reviste a cunoscut o dezvoltare importantă sub 
raportul facilitării indexării articolelor în baze de date 
internaţionale. 

O misiune permanentă a Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor este de antrenare a 
studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu 
formarea abilităţilor necesare. Rezultatele cercetării 
ştiinţifice studenţeşti sunt diseminate cu prilejul 
manifestărilor ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul 
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facultăţii: Sesiunea comunicări ştiinţifice ale studenţilor 
ELSTUD, respectiv Workshop-ul studenţesc StudACE, 
precum şi prin cererile de brevete de invenţie din 
colectivele cărora au făcut parte studenţi ai facultăţii.  

 

 
 

Facultatea este renumită în ţară şi străinătate prin 
organizarea anuală a Concursului Internaţional 
Studenţesc de Calculatoare „Hard & Soft“, un concurs 
de o factură cu totul deosebită, în care echipe de 
studenţi trebuie să proiecteze şi să realizeze timp de 
aproape o săptămână teme deosebit de dificile şi actuale 
din domeniul calculatoarelor, teme care le pun la 
încercare spiritul creativ, cunoştinţele teoretice, capa-
citatea de muncă şi abilităţile practice. 

Facultatea stimulează cercetarea studenţească şi 
spiritul de competiţie prin:  

- acordarea de premii, anual, primilor clasaţi din 
fiecare an de studiu;  

- sprijinirea participării studenţilor la diferite mani-
festări ştiinţifice studenţeşti naţionale şi internaţionale 
(ACM, Trinity College – USA, TIE, IBM, Siemes 
VDO, Microsoft Imagine Cup, CSIDC – SUA, 
Best Linux Application).  

 

Facultatea organizează manifestări tehnico-ştiinţifice 
de prestigiu:  

► Internaţionale: 
 Conferinţa Internaţională Sisteme de Dezvoltare 
şi Aplicaţii (D&AS) - bianual 

 Concursul Internaţional Studentesc de Calcula-
toare „Hard&Soft”  - anual 

 Simpozionul Internaţional de Inginerie Electrică 
şi Sisteme de conversie (ELS) 

 International Workshop on Multi-Rate Processes 
and Hysteresis 

 WESC 2012 - 9th World Energy System Con-
ference. 

► Naţionale: 
 Seminarul ştiinţific Sisteme distribuite; 
 Conferinţa Naţională de Acţionări electrice, 

CNAE; 
 Salonul de Inventică. 

Popularizarea realizărilor tehnico-ştiinţifice şi didactice 
ale facultăţii se realizează prin:  

- manifestarea anuală „Porţi deschise“, care are loc 
în luna martie;  

- prezenţă activă pe Internet (http://www.eed.usv.ro);  
- târguri educaţionale, expoziţii cu diverse tematici. 
 

Facultatea a încheiat contracte de colaborare în 
diverse domenii cu 28 de universităţi din Anglia, 
Canada, China, Belgia, Estonia, Danemarca, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, 
Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, SUA, 
Suedia şi Ucraina. 

Mai mulţi profesori ai FIESC fac parte din comisiile 
unor consilii naţionale de cercetare ştiinţifică, de 
atestare a diplomelor universitare, au fost înscrişi în 
Registrul Naţional de Evaluatori ARACIS sau au 
deţinut funcţii de conducere la nivel naţional în asociaţii 
profesionale.  

Şcoala de inventică ce funcţionează la nivelul 
facultăţii obţine anual zeci de brevete de invenţie 
apreciate cu diplome şi distincţii la cele mai importante 
saloane de invenţie din România şi din Europa. 

Acest fapt confirmă încă o dată prestigiul de care se 
bucură cercetarea ştiinţifică şi calitatea activităţii 
didactice desfăşurate în facultate. 

 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calcu-

latoarelor urmăreşte cu prioritate generarea unui 
cadru motivaţional pentru dezvoltarea personală şi de 
grup a studenţilor săi de a-şi asuma o carieră tehnico-
ştiinţifică în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnicii, de a-
şi a forma abilităţile cerute viitorilor specialişti, de 
societatea bazată pe cunoaştere, în spiritul unei participări 
pro-active la economia europeană şi internaţională. 

 
———————————————————————— 

Materialele conţinute în acest număr au fost elaborate  
de participanţi la manifestarea 9th World Energy System Conference – WESC 2012,  

28-30 iunie 2012, Suceava, România 
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