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Prefa
Cartea de fa este o a doua realizare a colectivului de autori în cadrul
proiectului POS-DRU/86/1.2/S/61756 intitulat Tehnici de Analiz,
Modelare i Simulare pentru Imagistic, Bioinformatic i Sisteme
Complexe (ITEMS). Colectivul ITEMS de la Universitatea Transilvania
din Braov a rspuns de conceperea i predarea cursului de Algoritmi i
Structuri de Date pentru programul de Masterat de Excelen organizat
sub umbrela acestui proiect la Universitatea Politehnica din Bucureti.
Materialul a fost rafinat în perioada septembrie 2010 - februarie 2013 în
mai multe faze i în special în urma interaciunii cu dou serii de studeni
masteranzi. Prezentul volum constituie suportul de curs, într-un format
sintetic, ce urmrete în mod fidel cele zece prelegeri concepute pentru
acest curs. Chiar dac a fost conceput pentru masteranzii ITEMS,
suntem convini c lucrarea poate fi util multor studeni i specialiti din
domeniul Calculatoare i Tehnologia Informaiei.
Echipa de autori este foarte omogen, graie faptului c ne cunoatem
de ani buni i am realizat multe lucrri didactice i de cercetare
împreun. Practic, prin prisma activitii colectivului din cadrul fostei
filiale de la Braov a Institutului de Tehnic de Calcul i a actualului
Departament de Electronic i Calculatoare din cadrul Universitii
Transilvania din Braov, putem vorbi despre o adevrat coal de
algoritmi la Braov. O parte dintre noi suntem cadre didactice
universitare, o alta lucrm în firme de software, fapt ce ne-a permis
îmbinarea optim a elementelor teoretice cu cele practice. Pentru noi,
perioada elaborrii acestui material a fost extrem de creativ, în special
datorit lucrului în echip. Este motivul pentru care autorii sunt listai
alfabetic, fiecare cu contribuii egale, greu de separat.
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