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Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este o organizație studențească ce reprezintă interesele 
studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare și îi susține în viața socială și culturală. Liga AC se dezvoltă de la an la an tot mai mult, 
ea fiind înființată în anul 1990.

Anual, Liga AC organizează proiecte demne de remarcat. Printre cele mai mari regăsim iTEC - IT Engineering Contest - un proiect-concurs de 
programare, ajuns la cea de-a IX-a  ediţie. Acesta este organizat în colaborare cu facultatea și universitatea, adresându-se atât studenților, cât și 
elevilor, cu scopul de a-i aduce mai aproape de mediul academic și cel economic din domeniul IT&C. 

Liga AC LABS - Laboratoare Aplicate în Beneficiul Studenților - este cel mai mare proiect educațional al Ligii AC, ce constă într-o serie de 
laboratoare susținute de marile companii de IT&C din Timișoara pe tot parcursul semestrului II, oferindu-le studenților șansa de a pune în practică 
teoria învățată pe băncile facultății. 

RoboTEC - Robot Engineering Contest - este un concurs de talie internațională, care se adresează studenților de la facultăți de profil, pasionați 
de robotică și inteligență artificială.

Liga AC este o organizație de reprezentare studențească, de aceea unul din principalele obiective ale organizației este informarea studenților. 
În acest scop, este menținută permanent o legătură cu facultatea, profesorii, companiile din domeniu, media, dar și diverse organizații din 
Timișoara. Implicarea în promovarea centrului universitar și a orașului Timișoara a dus la dezvoltarea altor două proiecte: Comoara Ligii AC și 
ISWinT.  Principiul Comorii Ligii AC stă la baza celebrului joc al vânătorii de comori, unde participanții caută numeroase locații în oraș utilizând o 
serie de indicii, astfel străbătând Timișoara la pas. ISWinT - International Student Week in Timisoara - este cel mai mare festival studențesc 
din Europa de Sud-Est și cel mai vechi proiect organizat de Liga AC, destinat studenților din toată lumea și ajuns la cea de-a XXIII-a ediție.

Pentru cei pasionați de șah, Liga AC organizează anual concursul Chess Contest, dedicat tuturor elevilor și studenților din toată țara. Pe partea 
umanitară, a luat naștere proiectul Prichindel, din dorința de a ajuta copiii cu o situație materială precară și de a aduce fericirea în ochii acestora 
în preajma sărbătorilor de iarnă, când Liga AC devine ajutorul lui Moș Crăciun.

Liga AC se implică și în viața social-culturală, fiind membru fondator Timișoara - Capitală Culturală Europeană și membră a Fundației 
Județene pentru Tineret Timiș (FITT). Totodată este și membru fondator al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din 
România (ANOSR) și al Convenției Organizațiilor Studențești din “Politehnica” (COSPol), pentru a reprezenta interesele studenților atât 
la nivel local, cât și național.

Cu un număr total de peste 2.000 de membri și peste 100.000 de beneficiari direcți în decursul celor 26 de ani de activitate, Liga AC 
este una din cele mai dezvoltate organizații studențești din România.

Ce este Liga AC?
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iTEC sau IT Engineering Contest este un concurs de programare, dedicat atât studenților, cât și elevilor, organizat de Liga AC în colaborare cu 
Facultatea de Automatică și Calculatoare și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Concursul a găzduit în perioada 13-15 mai 2016 cea de-a IX-a ediție și a avut ca scop punerea participanților în fața unor noi provocări și 
familiarizarea acestora cu mediul academic și mediul economic din domeniul IT.

iTEC 2016  a avut parte de 180 participanți, curioși și dornici să învețe lucruri noi, veniți din mai multe județe, precum: Prahova, Dolj, Cluj, Arad, 
Gorj, Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, în ediţia aceasta s-a introdus pentru prima oară proba Graphic Design care s-a bucurat încă de la bun 
început de popularitate în rândul celor interesați de concurs.

Așadar, concursul se desfășoară sub forma a 6 probe: Algoritmică, Graphic Design, Application Development, Mobile Development, 
Embedded Development și Web Development.

Ediția 2016 s-a bucurat de sprijinul următorilor parteneri: Ctrl-D, HAUFE.Group, Krüger&Matz, Movidius, Unified Post. 

Ce este iTEC?
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Ediția cu numărul 10 se va desfășura asemănător cu cea de anul trecut, consolidând scopul proiectului de a crea un cadru ideal de competiţie 
la nivel naţional, destinat studenţilor și elevilor, oferind participanților următoarele: 

• șansa de a concura cu elevi și studenţi din toată ţara în vederea obţinerii atât unei diplome recunoscute la nivel naţional, cât și unui premiu 
material; 
• mediu propice dezvoltării competenţelor existente și acumulării de noi cunoștinţe, având acces la opinia unor specialiști în domeniu;
• șansa de a interacţiona direct cu companiile din sfera IT prin reprezentanţii acestora în cadrul competiţiei, dar și cu alţi entuziaști ai domeniului.

Concursul se va desfășura în perioada 7 - 9 aprilie 2017, perioada de înscriere pentru participanți fiind în cursul lunii martie. 

Probele vor fi la fel ca și în anul precedent: algoritmică, graphic design, application development, embedded development, mobile 
development și web development. Ultimele patru probe menționate fiind de tip maraton, vor începe în ziua de vineri și vor dura 48h. 

La finalul celor 48 de ore va avea loc jurizarea proiectelor realizate în cadrul concursului de către reprezentații firmei sponsor corespunzători 
fiecărei probe în parte, urmând să aibă loc festivitatea de premiere și încheierea concursului.

iTEC 2017
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Probe
Proba de Algoritmică, până la ediția 2015, s-a desfășurat sub forma unei probe de programare individuală, destinată exclusiv elevilor. Aceasta 
a fost extinsă și către studenții din facultățile de profil în cadrul ediției 2016. Pentru anul 2017, proba de algoritmică va avea o structură similară 
cu aceea din ediția precedentă. Participanții primesc spre rezolvare 2-3 subiecte și au la dispoziție 2 ore, recomandat fiind ca aceștia să dețină 
cunoștințe de programare dobândite în clasele 11-12, respectiv în facultate, subiectele fiind diferențiate pe categoriile elevi și studenți.
 
Proba de Application Development constă în dezvoltarea unei aplicații desktop care rulează în regim stand-alone pe un computer, în funcție 
de cerințele probei, furnizate de organizatori la începutul concursului. Participarea în cadrul concursului se poate face în echipe de 2 participanți, 
studenți sau elevi, cerințele probei fiind construite astfel încât să existe posibilitatea îndeplinirii acestora în paralel în decursul celor aproximativ 
48 de ore de concurs. Participanții au la dispoziție laboratoare echipate corespunzător, în care să-și desfășoare activitatea, putând însă să-și aducă 
propriile dispozitive.
 
Proba de Embedded Development este una destinată în principal studenților, în cadrul căreia aceștia vor trebui să dezvolte, în decurs de 48 
de ore, un sistem cu funcționalitate diversificată, bazat pe microcontrollere. Pentru îndeplinirea cerințelor, participanții pot utiliza documentație 
adecvată din orice sursă, beneficiind, în același context, de echipamente și componente specifice, precum și de laboratoare pentru dezvoltarea și 
integrarea dispozitivului propriu-zis.
 

Proba de Graphic Design constă în realizarea unei identități vizuale și a unor materiale bazate pe aceasta, în decurs de câteva ore, pe o temă 
propusă de organizator. Proba va viza atât creativitatea participanților, cât și abilitățile lor de a utiliza diverse unelte de design  grafic (de exemplu 
pachetul Adobe). La această probă se poate participa individual sau în echipe de maxim 2 elevi sau studenți,  fiind însă încurajat lucrul în echipă. 
Participanții vor primi subiectele propuse înainte de începerea concursului, iar apoi vor avea la dispoziție 3-4 ore pentru a le aborda. După 
acestea, ei își vor prezenta lucrările în fața unui juriu care îi va evalua și va întocmi un clasament. 
 
Proba de Mobile Application Development constă în dezvoltarea unei aplicații mobile conform cerințelor conținute în subiectele furnizate de 
către organizatori. Echipele vor fi compuse din 2 participanți, studenți sau elevi, cerințele probei fiind construite astfel încât să existe posibilitatea 
îndeplinirii acestora în paralel în decursul a aproximativ 48 de ore. 
  
Proba de Web Development constă în realizarea unei aplicații web în decurs de aproximativ 48 de ore,  pe o temă propusă de către organizator, 
aplicația reprezentând un software client-server, în care clientul (interfața cu utilizatorul) rulează în browserul web. Participanții trebuie să aibă 
atât cunoștințe de web design, cât și de web development. La această probă se poate participa individual sau în echipe de maxim 2 elevi sau 
studenți, fiind însă încurajat lucrul în echipă. Participanții au la dispoziție laboratoare echipate corespunzător în care să își desfășoare activitatea 
sau pot lucra din orice locație aleasă de ei, atâta timp cât au la dispoziție software-ul necesar.
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Contact

Anca ILIENESCU
Coordonator iTEC 2017

E-mail:  anca.ilienescu@ligaac.ro
Telefon: +40 732 796 646

Alexandru CHIRU
Președinte Liga AC

E-mail:  alexandru.chiru@ligaac.ro
Telefon: +40 788 327 218

Ștefania SÂNTIMBREAN
Vicepreședinte Proiecte Liga AC

E-mail:  stefania.santimbrean@ligaac.ro
Telefon: +40 733 573 743




