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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Studenţii ascultă un ciclu de lecţii ce se referă la noţiunile de bază ale teoriei naive a mulţimilor, mulţimi şi 
operaţii cu mulţimi, relaţii funcţionale, relaţii de echivalenţă şi partiţii, mulţimi ordonate, numere cardinale şi 
ordinale. În timpul  lecţiilor studenţilor li se demonstrează principalele rezultate ale teoriei. La seminare studenţii 
sunt antrenaţi în rezolvarea diferitor probleme de calcul boolean, sunt iniţiaţi in diverse metode de demonstraţie a 
afirmaţiilor despre mulţimi, funcţii şi relaţii. Investigaţiile individuale ale studentului sunt orientate spre 
generalizarea şi aprofundarea rezultatelor studiate,  aplicaţiile lor în informatică şi teoria structurilor algebrice şi 
vor fi expuse într-o lucrare scrisă. 

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; 
- cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare, a ideilor, algoritmilor sau modelelor 

matematice in soluționarea problemelor practice; 
- dezvoltarea capacităţii de a studia individual diverse surse informaţionale care contribuie la sporirea gradului 

de autoinstruire în domeniul ştiinţei. 

Finalităţile cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- determina obiectului de studiu al teoriei mulţimilor; 
- aplica corect metodele teoriei mulţimilor în studiul unor discipline matematice înrudite; 
- identifica probleme şi elabora scenariile posibile de soluţionare; 
- interpreta şi explica sensul probabilistic al noţiunilor coeficient de covariaţie şi coeficient de corelaţie; 
- explica noţiunile de proprietăţi principale ale teoriei mulţimilor; 
- transfera cele însuşite în cadrul altor domenii; 
- demonstra utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 
- aplica cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 
La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie;  
- prelucra statistic datele experimentale; 
- aprecia importanţa utilizării teoriei probabilităţilor; 
- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări; 
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 
- formula concluzii de rigoare în urma prelucrării statistice a datelor; 
- construi în baza unui eşantion curbe de regresie şi vor face concluziile de rigoare. 



Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Teoria mulţimilor este necesară parcurgerea nivelului 3, conform 
ISCED – bacalaureat. 
Teme de bază: Noţiuni de bază ale teoriei mulţimilor. Relaţii. Funcţii (Relaţii funcţionale). Relaţii de de 
echivalenţă. Partiţii. Relaţii de ordine. Mulţimi ordonate. Numere cardinale, operaţii cu numere cardinale. 
Inducţia transfinită. Teorema lui Zermelo. Lema lui Zorn şi aplicaţiile ei. Numere ordinale, operaţii cu numere 
ordinale. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări individuale, proiecte, 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%). 
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