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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Logica matematică este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul familiarizării lor 
cu formele generale de gândire corectă, metodele de raţionament, justificare şi demonstraţie  a studierii 
procesului de demonstraţie a teoremelor matematice şi construcţiei teoriilor matematice şi a metateoriei acestora. 
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se vor analiza exemple importante, care 
vor duce la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic, se vor interpreta în cazuri concrete unele noţiuni şi 
rezultate formulate în limbaj de metateorie, se vor stabili erori de raţionament. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- cunoştinţe de bază în domeniul matematicii elementare şi a matematicii superioare;  
- capacitate de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

matematicii sau din surse adiacente;  
- capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- abilitate de a studia independent diverse surse şi capacitate de a continua studiile cu un grad sporit de 

autoinstruire;  
- capacitate de aplicare a tehnologiilor informaţionale şi a cel puţin unei limbi străine în studiu şi cercetare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, în funcție de cerințele de moment. 
Competenţe specifice: 
- formarea abilităților de interpretare corectă a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu; 
- specialist să-și asume responsabilități și să se adapteze exigențelor societății; 
- cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare, a ideilor, algoritmilor sau modelelor 

matematice in soluționarea problemelor practice; 
- argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile de cercetare in domeniul matematicii teoretice 

și aplicative; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei, ideilor, soluțiilor in limba de stat şi alte limbi, in 

medii profesionale și alte medii social-economice; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare; 
- dezvoltarea capacităţii de a studia individual diverse surse informaţionale care contribuie la sporirea gradului 

de autoinstruire în domeniul ştiinţei.  

Finalităţi de studii ale cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- efectua operaţii cu propoziţii; 
- determina valoarea de adevăr a propoziţiei compuse; 
- construi limbajul simbolic al logicii propoziţiilor cu ajutorul căruia poate fi  reflectat procesul de raţionament; 
- aplica tautologiile pe care se bazează unele scheme de demonstraţii matematice; 
- determina formele normale perfecte  pentru formulele algebrei propoziţiilor; 
- stabili corespondenţa dintre formulele algebrei propoziţiilor şi funcţiile booleene; 
- construi demonstraţia formulelor din axiome; 
- aplica teorema deducţiei la demonstrarea teoremelor; 
- identifica situaţii reale, care pot fi exprimate prin operaţii cu predicate; 
- determina formele reduse, precum şi forma normală prenexă pentru formulele logicii predicatelor; 
- aplica logica predicatelor la analiza silogismelor lui Aristotel; 



- identifica aplicaţii ale logicii predicatelor în teoria mulţimilor; 
- identifica aplicaţii ale logicii matematice în informatică, inteligenţa artificială, etc; 
la nivel de integrare studenţii vor:  
- conştientiza rolului universal al logicii matematice în fundamentele matematicii; 
- aprecia rolul metodei axiomatice în eficientizarea matematicii în procesul de cunoaştere; 
- identifica interpretări pentru unele teorii axiomatice; 
- cunoaşte problemele principale ale metateoriei unei teorii axiomatice; 
- percepe formalizarea limbajului natural; 
- determina sfere de aplicare ale formelor normale ale formulelor logicii propoziţiilor; 
- transfera modelele de raţionament în cadrul altor domenii; 
- stabili erori de raţionament; 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Logica matematică este necesară parcurgerea nivelului 3 conform 
ISCED – bacalaureat şi iniţierea în Analiză matematică, Teoria mulţimilor. 
Teme de bază: Propoziţii. Operaţii cu propoziţii. Formulele algebrei propoziţiilor. Tautologiile algebrei 
propoziţiilor. Formule echivalente. Forme normale pentru formulele algebrei propoziţiilor. Implicaţia logică a 
formulelor.  Funcţii booleene. Calculul propoziţiilor:  simboluri, axiome, reguli de deducţie. Teorema deducţiei. 
Completitudinea calculului propoziţiilor. Noncontradicţia calculului propoziţiilor. Independenţa sistemului de 
axiome a calculului propoziţiilor. Predicate. Operaţii cu predicate. Formulele logicii predicatelor. Transformări 
echivalente ale formulelor logicii predicatelor. Forme normale conexe. Aplicarea logicii predicatelor în practica 
logico-matematică. Calculul predicatelor.  Noncontradicţia cursului predicatelor. Problema completitudinii 
calculului predicatelor. Teorema Godel.  Metoda axiomatică în matematică şi teoriile axiomatice. Proprietăţile 
teoriilor axiomatice. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie selectivă: 
1. Elliott Mendelson, Introduction to mathematical logic, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, Toronto, 

London, 1964. 
2. Iu. L. Erşov, E. A. Paliutin, Logica matematică, Moscova, ed. Nauka, 1987, (în limba rusă) 
3. D.W. Barnes, J.M. Mack, An Algebraic Introduction to Mathematical Logic, Springer-Verlag, New York, 

Heideberg, Berlin, 1975. 
4. R.C. Lyndon, Notes on Logic, Van Nostrand, New York, 1966. 
5. Sergiu Rudeanu, Lecţii de calculul predicatelor şi calculul propoziţiilor, Editura Universităţii din Bucureşti, 

1997. 
6. Virgil Căzănescu, Curs de bazele informaticii. Introducere în logica matematică, Universitatea Bucureşti, 

Fac. Matematică, 1981. 
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