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Avem plăcerea să vă invităm la Workshop-ul și Expoziția organizate de

Centrul Internațional de Excelență în Inteligență Artificială@UPB

în data de 22 iunie 2022 în intervalul 12:00-17:00. 

Workshop-ul se desfășoară în amfiteatrul Radu Voinea al UPB iar 

expoziția în holul AN.

Inteligența Artificială transformă fiecare aspect al societății moderne și va avea un 

impact enorm în deceniile următoare. Dimensiunea umană a aplicațiilor de IA 

reprezintă o provocare într-o epocă în care IA devine omniprezentă. 

„Avem nevoie de o inteligență artificială centrată pe om, care trebuie să fie pusă în 

slujba oamenilor și nu invers” se spune în documentul UNESCO „Recomandări privind 

Etica Inteligenței Artificiale”. 

În acest context, evenimentul prezintă o serie de aplicații ale IA centrate pe om și 

invită la o dezbatere asupra implicațiilor sociale ale  Inteligenței Artificiale.

Workshop-ul se desfășoară în format hibrid, “live” și “virtual” 
https://zoom.us/j/98906375309?pwd=MWdEektNUEFxUW5kRHZ1VzNPNFA4dz09

https://zoom.us/j/98906375309?pwd=MWdEektNUEFxUW5kRHZ1VzNPNFA4dz09


13:00-16:00 – Workshop, Amfiteatrul Radu Voinea, UPB

▪ Deschidere 

▪ Centrul de Testare în IA al UPB din rețeaua DIANA a NATO 

▪ Inteligență Artificială pentru medicină

Pacientul virtual - diagnostic și tratament, Recuperare în bolile neurologice,

Înțelegerea activităților persoanelor cu nevoi speciale

▪ Inteligență Artificială pentru învățare

Analiza automată a performanțelor în învățarea colaborativă

▪ De la Inteligența Artificiala și Robotică înspre evoluția umană

Cum înțelegem spațiul care ne înconjoară

▪ FIT Europe – Viitorii leaderi în IT pentru o Europă digitală

▪ Masă rotundă: Inteligența Artificială și societatea

Invitați: Lector univ. Cornel-Florin Moraru, Universitatea Națională de Arte

Daniela Marișcu, Investitor și antreprenor
12:00-17:00 – Expoziție, Holul AN al UPB

▪ În cadrul expoziției, vizitatorii vor vedea demonstrații ale unor aplicații prototip dezvoltate de membrii Centrului 

împreună cu companii partenere și vor avea oportunitatea să interacționeze cu acestea.

▪ Printre aplicații veți putea vedea: Frigiderul inteligent care îți spune ce să cumperi și ce să mănânci, Cum să probezi on-line 

articolul vestimentar preferat, Cum să cumperi din magazin fără să mai treci pe la casa de marcat, și multe altele, 

cât și aplicații robotice.
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