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Cine suntem noi?

ITLevel este un Centru Educațional de Excelență, unde se folosesc metode de predare
moderne și interactive în domeniul IT, la cele mai înalte standarde profesionale.

De ce noi?

• Cursanții sunt inițiați în cele mai noi tehnologii IT.
• Trainerii dețin cele mai înalte specializări în domeniul IT.
• Cursanții au acces la o gamă variată de cursuri atractive și activități distractiv-educative.
• Cursurile se desfașoară atât online cât și în săli de instruire ultramoderne, dotate cu display

interactiv, tablete grafice, laptopuri, roboți educaționali și senzori de pe stația spațială
internațională.

• Se lucrează cu grupe mici de cursanți.
• Cursanții participă activ la workshop-uri și ateliere interactive având invitați speciali olimpici,

experți din industria IT, vloggeri.
• Suntem parteneri strategici pentru școli și universități.
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Tematica abordată:

• Programare în cel mai modern și popular limbaj de 
programare Python

• Inteligența artificială tehnologia prezentului și a viitorului

La ITLevel punem accent pe performanță!



Limbajul Python

Python este limbajul viitorului, folosit în diverse domenii cum
ar fi aplicații Web, jocuri 2D și 3D, automatizări, machine
learning, sisteme inteligente, roboți, în platforme precum
Google, Facebook, Instagram sau Dropbox și multe altele.

https://www.itlevel.ro/portfolio-view/python/



Programare în limbajul Python
resurse educaționale folosite la curs

LEGO® BOOST

IFTTT (If This, Then That)



Python :  https://codecombat.com/play

PROGRAMARE ÎN LIMBAJUL PYTHON







• Vedere Artificială (en. Computer Vision): localizare, clasificare și
segmentare

• exemple: detecția de fețe din imagini (Facebook), detecția de
pietoni, recunoașterea feței (sistem biometric), recunoașterea
irisului, recunoașterea gesturilor, recunoașterea exercițiilor fizice
pentru sisteme fitness, recunoașterea caracterelor, reconstrucție
3D, clasificare imagini medicale

• Procesare de limbaj natural (en. Natural Language Processing)
• exemple: traducere (Google Translate), sumarizare, analiză

sentiment, răspunderea la întrebări

• Procesare de semnale (1D)
• exemple: reconoașterea vorbirii, recunoașterea vorbitorului

• Robotică și mașini inteligente (en. self driving cars)

• Sisteme de recomandare
• exemple: recomandare de videouri (Youtube), reclame, produse

recomandate(Amazon)

• Sisteme de predictii (forecasting)

https://www.itlevel.ro/portfolio-view/inteligenta-artificiala-invatare-
automata/
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Aplicații de Învățare Automată



Transfer de stil
Nvidia GauGAN: http://nvidia-research-mingyuliu.com/gaugan
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INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ



Viitorul este digital 



https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-
eight-technologies.html



CUM SUNT STRUCTURATE CURSURILE  ITLEVEL?

Cursuri pentru copii

https://www.itlevel.ro/cursuri-it-pentru-copii/



Cum experimentăm la ITLevel?

Contact: 
Telefon/WhatsApp: 0751.011.391
E-mail: office@itlevel.ro
Website: www.itlevel.ro


