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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior   Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea  Matematică și Informatică
1.3. Departamentul  Informatică
1.4. Domeniul de studii  Informatică
1.5. Ciclul de studii  licență
1.6. Programul de studii / calificarea*  Informatică 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei  Logică Computațională
2.2. Titularul activităților de curs  Conf. Dr. Adrian Crăciun
2.3. Titularul activităților de seminar   Lect. Dr. Alexandra Fortiș
2.4. Anul de studii  1  2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână   4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4. Total ore din planul de învățământ   56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuția fondului de timp*   ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 56
Examinări  6
Tutorat   14

3.7. Total ore studiu individual   140   

3.8. Total ore pe semestru  206   

3.9. Număr de credite  6   

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  Cunoștințe matematice de bază (teoria naivă a mulțimilor, funcții)
4.2. de competențe   Abilități de rezolvare a problemelor matematice (nivel de liceu).  

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  Tablă 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Tablă 
 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale  Cognitive:
Înțelegera rolului pe care raționamentului 
(matematic) îl joacă în rezolvarea de probleme. 
Înțelegerea logicii ca aplicare a raționamentului la 
problema raționamentului. Înțelegerea rolului 
limbajului în rezolvarea de probleme. Sintaxa și 
semantica, puterea expresivă a unui limbaj. 
Înțelegerea puterii și a limitărilor limbajului logicii  
propozițiilor și a logicii predicatelor. Înțelegerea 
sitemelor de raționament ale logicii propozițiilor și 
logicii predicatelor (+ raționamentul cu egalitate și 
inducție).  
Tehnice:  
Design și simplificare de circuite electronice, 
aplicarea metodelor bazate pe rezoluție pentru 
rezolvarea problemelor de satisfiabilitate. 
Folosirea metodelor de raționament (în special 
demonstrare) pentru rezolvarea problemelor. 
Implementarea metodelor de raționament pentru 
logica propozițiilor și logica predicatelor.  
Afectiv-cognitive:  
Înțelegerea rolului și modului de utilizare a 
raționamentului în rezolvarea de probleme din 
diferite domenii din informatică, stiință. 

Competențe transversale    Identificarea, organizarea, aplicarea raționamentului în 
diferite domenii de activitate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Introducerea logicii ca limbaj de lucru pentru rezolvarea de probleme în 
informatică și matematică. 

7.2. Obiectivele specifice   Cunoștințe: 
Descrierea sintaxei și semanticii logicii propozițiilor, logicii predicatelor. 
Descrierea rezolvării problemelor bazate pe aspectul semantic și a 
dificultăților reprezentate de acest aspect. Descrierea sistemelor de 
raționament în logica propozițională și logica predicatelor.  
Abilități: 
Aplicarea și implementarea raționamentului în logica propozițiilor (metode 
bazate pe rezoluție). Demonstrarea folosind sistemele de raționament pentru 
logica predicatelor, egalitate, inducție.  
Aptitudini:  
Analiza unei probleme, identificarea unui limbaj ce poate exprima problema 
și cunoștințele relevante, identificarea unui sistem de raționament și 
rezolvarea problemei folosind acest sistem. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs  Metode de predare Observații 
C01. Motivație: logica, 
matematica, informatica. Ce este 
matematica? Raționament. 
Proprietățile raționamentului. Ce 

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
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este logica (matematică)? 

C02. Logica și limbajul. Modele în 
logică. Logica motivată de 
matematică și informatică.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C03. Logica propozițională. 
Sintaxă strictă. Sintaxă relaxată.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C04. Semantica logicii 
propozițiilor. Valori de adevăr. 
Interpretări. Valoare de adevăr sub 
interpretare.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C05. Satisfiabilitate. Validitate. 
Consecință logică. Echivalență 
logică. Tabele de adevăr.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C06. Teorema de deducție. 
Aplicații: functii booleene, design 
de circuite digitale.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C07. Forme normale. Literali. 
Formă normală negativă. Formă 
normală conjuncitvă. Formă 
normală disjunctivă. Transformări 
la formă normală.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C08. Rezoluție. Îmbunătățiri ale 
rezoluției: DP. DPLL 

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C09. Relevanța logicii predicatelor. 
Sintaxă. Substituții.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C10. Unificare. Semantica logicii 
predicatelor.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C11. Raționament în logica 
predicatelor. Axiome. Reguli de 
inferență. Demonstrații. 

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C12. Definiții. Teorii. Raționament 
cu egalități.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
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C13. Inducție. Definiții inductive.   Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

C14. Studii de caz. Recapitulare.   Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

Bibliografie 
 

1. Adrian Crăciun – Logică pentru Informaticieni. Note de curs. 2016.  

2. Mordechai Ben-Ari, Mathematical Logic for Computer Science. Second Revised Edition. Springer, 
2001.  

3. Bruno Buchberger, Logic for Computer Science. Manuscript, Copyright Bruno Buchberger 1991. 
Folosit cu permisiunea autorului.  

4. Chin-Liang Chang, Richard Char-Tung Lee, Symbolic Logic anf Mechanical Theorem Proving. 
Academic Press, New York, London, 1973.  

5. Jean H. Gallier, Logic for Computer Science, Foundations of Automatic Theorem Proving, Copyright 
2003, Jean H. Gallier.  

6. John Harrison, Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning, Cambridge University. 

 

 

8.2. Seminar/laborator  Metode de predare/ invățare Observații
S01-S03. Motivatie prin exemple, 
recapitulare a unor noțiuni de bază.  

Sumar material curs + se discuta 
teme, studentii isi prezinta munca 
individuala, daca sunt probleme 
dificile care nu au fost rezolvate, 
acestea sunt prezentate de 
seminarist(ă). 

Teme anunțate la  
http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
 

S04-S14. Discutarea temelor - 
soluții. Conform cu conținutul 
cursurilor.  

Sumar material curs + se discuta 
teme, studentii isi prezinta munca 
individuala, daca sunt probleme 
dificile care nu au fost rezolvate, 
acestea sunt prezentate de 
seminarist(ă). 

Teme anunțate la  
http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
 

Bibliografie 
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1. Adrian Crăciun – Logică pentru Informaticieni. Note de curs. 2016. 

 
9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunității  epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Rezolvarea de probleme bazată pe raționament este o abilitate esențială în orice activitate din domeniul informatic (cercetare, 
industrie).  

 
10. Evaluare* 

Tip de activitate  10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare*** 

10.3. Pondere din 
nota finală

10.4. Curs  10: excelent (nivel remarcabil de 
cunoştinţe, cu erori minore) 
8-9: foarte bine (cunoştinţe peste 
medie, dar cu ceva erori) 
6-7: satisfăcător (nivel bun, dar cu 
lacune semnificative) 
5: suficient (nivelul de cunoştinţe 
îndeplineşte criteriile minime) 
4: eşec (ramâne de efectuat un 
volum semnificativ de muncă) 

Examen scris. 80% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Teme săptămânale. 
 
Opțional: implementare a metodelor 
discutate la curs.  

Evaluare continuă. 30% 
 
 
20% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoștințe ce să reflecte însușirea și capacitatea de a aplica în practică a conceptelor prezentate la curs. Cunoștințele minime sunt 
reflectate de acumularea unui punctaj ce să reprezinte nota minimă de trecere (5).  

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
 
 
      Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


