
SACI 2018, o manifestare de anvergură interna ională la ț
Universitatea Politehnica Timi oaraș

În perioada 17-19 mai 2018, la Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul UPT, 
s-a desfă urat ș cea de-a XII-a edi ie a simpozionului interna ional ț ț SACI 2018 (Symposium
on Applied Computational Intelligence), un eveniment de anvergură organizat în comun de 
Universitatea Politehnica Timisoara i ș Obuda University, Budapesta, Ungaria. 
Deschiderea festivă a avut loc joi, 17 mai 2018, în amfiteatrul A 101 al Facultă ii de ț
Automatică i Calculatoare, iar în cadrul simpozionului au fost decernate  două titluri de ș
Doctor Honoris Causa al UPT unor personalită i de mare anvergură din domeniu.ț

Simpozionul SACI 2018 este inclus în programul manifestărilor tiin ifice ale prestigiosului ș ț
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din SUA i se desfă oară sub egidaș ș
unui grup important de societă i i asocia ii cum ar fi: ț ș ț IEEE Romania Section, Academia de

tiin e Tehnice din România, Filiala Timi oara a Academiei RomâneȘ ț ș , societă i ț
profesionale din Europa. 

Simpozionul SACI 2018 a fost cosponsorizat tehnic de IEEE Systems, Man, and 
Cybernetics Society.

În cadrul manifestării au fost prezentate 108 lucrări tiin ifice, la cele 22 de sesiuni ale ș ț
simpozionului participând  peste 300 de speciali ti din 20 de ări din Europa, America de ș ț
Nord, America de Sud, Asia i Africa.ș

Începând cu ultimele patru edi ii, lucrările simpozionelor SACI sunt indexate în Clarivate ț
Analytics Web of Science, cu una din denumirile anterioare ISI Web of Knowledge. Lucrările 
ultimelor opt edi ii ale SACI sunt indexate în Scopus, IEEE Xplore i INSPEC.ț ș

În cadrul simpozionului, Senatul Universită ii Politehnica Timi oaraț ș  a decernat, joi 17 mai 
2018  titlul onorific de Doctor Honoris Causa unor personalită i de renume mondial în ț
domeniul tehnologiilor software i sistemelor inteligente care, de-a lungul timpului, au ș
colaborat în mai multe proiecte alături de UPT. Este vorba despre prof.dr. Hamido Fujita, de
la Iwate Prefectural University din Japonia, i ș dr.ing. dipl.fiz. Attila Michael Bilgic, 
managing director i CTO al Krohne Group din Duisburg, Germania.ș

http://avizier.upt.ro/wp-content/uploads/2018/05/SACI-2018.pdf
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