FIŞA DISCIPLINEI

1

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
2
3
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Automatică şi Calculatoare / ....
Informatică
Licenţă - Învățământ la distanță
Informatică / Informatician

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul (titularii) activităţilor de
seminar/laborator (AA)
2.4. Categoria formativă (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
2.5. Anul de studiu
1
2.5 Semestrul
3.

Logică şi structuri discrete
Prof.dr.ing. Marius Crişan
Prof.dr.ing. Marius Crişan
fundamentala
1

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care:3.2 SI
(studiu individualcurs)

2

3.6 Total ore din planul de
învăţământ

56

din care:3.7 SI
(studiu individualcurs)

28

3.3 TC
(teme de
casă)
3.8 TC
(teme de
casă)

1.5

22

3.4. AT
(activități
tutoriate)
3.9. AT
(activități
tutoriate)

0.4

3.5 AA
(seminar/l
aborator)

0

6

3.10 AA
(seminar/
laborator)

0

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.11 Total ore studiu
74
individual
3.12 Total ore pe semestru
130
3.13 Numărul de credite
5
4. Precondiţii și recomandări (acolo unde este cazul)
4.1 precondiții de curriculum
4.2 precondiții de competenţe
4.3. recomandări de discipline anterioare

• Nu este cazul
• Cunoştinţe de matematică elementară (la nivel de liceu)
• Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

• Sală de curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

• Sală de seminar. Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

6. Competenţe specifice acumulate

1

Impusa

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3);

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina;

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului;

ore
22
22
15
9
6
0

Competenţe
4
profesionale
Competenţe
transversale

• Programarea in limbaje de nivel inalt
• Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
• Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale
• Aplicarea regulilor de munca organizata si eficienta, a unor atitudini responsabile fata de domeniul
didactic-stiintific, pentru valorificarea creativa a propriului potential, cu respectarea principiilor si a
normelor de etica profesionala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

• Cursul examinează fundamentele ştiinţifice ale informaticii. La finalul cursului, studenţii vor fi

7.2 Obiectivele specifice

• Cursul tratează cu obiecte cum ar fi întregi, propoziţii, seturi, relaţii si funcţii, care sunt discrete.

capabili sa înţeleagă conceptele asociate cu obiectele discrete, proprietăţile lor si relaţiile
dintre acestea.

Studenţii vor dobândi acele competente in structuri discrete si logica necesare in studiul si
practica specializării de informatică.

8. Conţinuturi
8.1 Curs (SI – studiu individual)
Noţiuni introductive
1.1 Numere.
1.2 Afirmaţii logice.
1.3 Declaraţii condiţionale.
1.4. Declaraţii echivalente.
1.5. Calculabilitate.
2. Tipuri de demonstraţii matematice
2.1 Sistemul matematic formal.
2.2 Teorema lui Godel.
2.3 Verificarea exhaustiva.
2.4. Deducţia si contrapoziţia.
2.5. Demonstrarea prin contradicţie.
2.6. Inducţia.
3. Mulţimi.
3.1 Introducere în mulţimi.
3.2 Operaţii cu mulţimi.
3.3 Proprietăţile operaţiilor cu mulţimi.

2

4. Structuri ordonate
4.1 Tuple.
4.2 Liste.
4.3 Şiruri si limbaje.
4.4 Relaţii.
4.5 Proprietăţile relaţiilor binare.
4.6. Relaţii de echivalenţă.
4.7. Relaţii de ordine.
5. Grafuri şi Arbori
5.1 Definiţia unui graf.
5.2 Căi în grafuri.
5.3 Traversarea grafurilor.
5.4 Arbori
6. Funcţii
6.1 Definiţii.
6.2 Rate de creştere a funcţiilor.
6.3 Numărabilitate.
6.4 Funcţii calculabile.
7. Logica tradiţională
7.1 Procesul inferenţial.
7.2 Argumente.
7.3 Forme de raţionament.
7.4 Principiile logicii.

4

1.

4

Număr de ore

2

Metode de predare
Studiul materialelor suport
specifice (disponibile în format
electronic pe Internet),
prezentare succintă,
consultații, tutoriere prin
mijloace de comunicare
electronice specifice.

4

4

2

2

Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză

8. Logica modernă. Logica predicatelor
8.1 Limbajul calculului cu predicate.
8.2 Logica propoziţională.
8.3 Raţionamentul formal.
8.4 Calculul cu predicate de ordinul întâi.
8.5 Formule echivalente.
8.6 Demonstraţii formale în calculul cu predicate.
8.7 Clauze şi forme clauzale.
8.8 Rezoluţia.
8.9 Logica vagului

8

Lista materialelor didactice necesare
1. M. Crişan, Logică şi structuri discrete, curs, 2012, (campus virtual, http://cv.upt.ro/login/index.php)
Bibliografie
1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 5th edition, McGraw-Hill, 2002.
2. G. Metakides, A. Nerode, Principii de logica si programare logica, Ed. Tehnica, 1998.
3. P. Botezatu, Introducere in logica, Ed. Polirom, Iasi, 1997.
4. J.L. Hein, Discrete Structures, Logic, and Computability, Third edition, Jones and Bartlett Publ. 2010
8.2 Activități tutoriale și lucrări de verificare
1-4 Operaţii cu multimi. Grafuri orientate
5-7 Probleme de găsire a căilor. Funcţii şi ordine de mărime.
8-9 Recursivitate şi relaţii de recurenţă. Probleme de relaţii binare.
10-14 Probleme de logică propoziţională. Probleme de logica predicatelor.

Număr de ore
8
6
4
10

Metode de predare
Expunere temă, discuţii,
întrebări, rezolvare de
probleme

Lista materialelor didactice necesare
1. M. Crişan, Logică şi structuri discrete, curs, 2012, (campus virtual, http://cv.upt.ro/login/index.php)
Bibliografie
1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 5th edition, McGraw-Hill, 2002.
2. G. Metakides, A. Nerode, Principii de logica si programare logica, Ed. Tehnica, 1998.
3. P. Botezatu, Introducere in logica, Ed. Polirom, Iasi, 1997.
4. J.L. Hein, Discrete Structures, Logic, and Computability, Third edition, Jones and Bartlett Publ. 2010
9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi
•
•

Cunoştinţele de logică şi matematică discretă sunt importante în abordarea tuturor aplicaţiilor şi proiectelor, atât software
cât şi hardware.
Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului solicită atât cunoştinţe teoretice cât şi practice în
vederea implementării sistemelor informatice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4. Evaluare finală

10.5. Lucrări de verificare

10.1 Criterii de evaluare
• Întrebări care vizează
conceptele teoretice
generale.
• Întrebări care vizează
noţiuni specifice rezolvărilor
de probleme.
• Rezolvarea problemelor
corespunzătore temelor de
casă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Evaluarea este distribuită pe durata
semestrului. Lucrarea scrisă constă dintrun test grilă.

65%

Prezentarea rezolvărilor temelor de casă
în format electronic.

35 %

10.6. Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se
verifică stăpânirea lui)
•
Dovada însuşirii noţiunilor ştiinţifice fundamentale ale calculului logic şi a elementelor de structuri discrete care contribuie la
soluţionarea problemelor.
11.

Compatibilitate internaţională

1. Massachusetts Institute of Technology: Discrete structures: modular arithmetic, graphs, state machines, counting.
2. University of Leicester: Logic and Discrete Structures
3. Stanford University: Discrete Structures

Data
completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularilor de seminar
Prof.dr.ing. Marius Crişan

16.03.2013

Prof.dr.ing. Marius Crişan

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

16.03.2013
………………..………………….………

