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SYLLABUS / FIȘA DISCIPLINEI  
 
1. Information on the study programme / Date despre programul de studii 
1.1. Institution / Instituția de învățământ 
superior 

Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Faculty / Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Department / Departamentul Computer Science (Informatică) 
1.4. Study program field Computer Science (Informatică) 
1.5. Study cycle/ Ciclul de studii Bachelor / licență 
1.6. Study programme / Programul de studii 
/ calificarea* 

Computer Science / Informatică în limba engleză / Database 
administration / Administrator baze de date - 252101; Computer 
network administration / Administrator de retea de calculatoare 
- 252301; Analyst / Analist - 251201; Research assistant in 
computer science / Asistent de cercetare în informatica - 
214918; Teacher in secondary schools / Profesor în 
învatamântul gimnazial - 233002; Programmer / Programator 
- 251202; Software systems designers / Proiectant sisteme 
informatice - 251101 

 
2. Information on the course / Date despre disciplină  
2.1. Title of the course / Denumirea 
disciplinei 

Metode Formale in Dezvoltarea Aplicatiilor Software 

2.2. Teacher in charge of the course / 
Titularul activităților de curs 

Madalina Erascu 

2.3. Teacher in charge of the seminar / 
Titularul activităților de seminar  

Madalina Erascu 

2.4. Study year / 
Anul de studii 

2 2.5. Semester / 
Semestrul 

1 2.6. Examination type / 
Tipul de evaluare:  
/C(olloquim) 

C 2.7. Course type / 
Regimul disciplinei:  
E(lective) 

D
O 

 
3. Estimated study time (number of hours per semester) /Timpul total estimat (ore pe semestru al 
activităților didactice) 
3.1. Attendance hours per week / Număr 
de ore pe săptămână  

3 out of which din 
care: 3.2 lecture/ 
curs  

2 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Attendance hours per semester / 
Total ore din planul de învățământ  

42 out of which: 3.5 
lecture / curs 

28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribution of the allocated amount of time / Distribuția fondului de timp*  hours
/ ore 

Individual study /Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  30 
Supplementary documentation at library or using electronic repositories / Documentare 
suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

10 

Preparing for laboratories, homework, reports etc. /Pregătire seminarii/laboratoare, teme, 
referate, portofolii și eseuri 

20 

Exams / Examinări 2 
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Tutoring / Tutorat  2 
3.7. Total number of hours of 
individual study / Total ore 
studiu individual  

130 

3.8. Total number of hours per 
semester / Total ore pe semestru 

60 

3.9. Number of credits (ECTS) / 
Număr de credite 

5 

 
4. Prerequisites (if it is the case) / Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. curriculum / de curriculum Logica computationala, algoritmica 
4.2. skills / de competențe  Cunostinte de matematica si de rezolvare de probleme 
 
5. Requirements (if it is the case) / Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. for the lecture / de desfășurare a cursului Varianta fizica: sala echipata cu proiector; 

computer/laptop cu conexiune la internet 
Varianta online: computer personal cu conexiune la 
internet 

5.2. for the seminar, laboratory / de desfășurare a 
seminarului/laboratorului  

Idem 

 
6. Acquired skills / Competențe specifice acumulate 
Professional skills / Competențe profesionale Prezentarea si intelegerea (1) importantei teoriilor 

logice in verificarea programelor, cu (2) aplicatii 
practice venind din tehnologiile (IoT, AI). 

Transversal skills / Competențe transversale  Abilitatea de a comunica cunostinte despre utilizarea 
metodelor logice in diferite probleme (optimizare, 
verificarea programelor, etc.) 

 
7. Objectives of the course / Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice 
acumulate)  
7.1. General objective / Obiectivul 
general al disciplinei 

Intelegerea modului in care metodele logice sunt utile in 
verificarea diferitelor proprietati ale softwareului. 

7.2. Specific objectives / Obiectivele 
specifice  

Obiective de cunoastere: intelegerea si intrebuintarea logicii 
propozitiilor si a predicatelor in analiza si verificarea programelor 
(optimizare, invariant, termini de terminare, specificatii). 
Obiective de abilitare: folosirea de software dedicate de tip SAT, 
SMT, mathematic. 
Obictive de atitudine: motivarea si argumentarea importantei 
metodelor logice in modelare, verifcare si optimizare 

 
8. Content / Conținuturi*  
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8.1. Lecture / Curs Teaching 
strategies / 
Metode de 

predare 

Remarks, details / Observații 

C1-2 (4h). Organizarea cursului si motivatie predare, 
conversatie, 
ilustrare 

Referinte: 
● Diapozitive M. Erascu 

C3-C4 (4h). Logica propozitionala. SAT 
solving. Algoritmii DPLL and CDCL 

Idem Idem 

C5-6 (2h). SAT@Work: formalizarea 
problemelor cu logica propozitiilor; formatul 
DIMACS; SAT solvers 

Idem Idem 

C7 (2h). Teorii de ordinal 1. Decidabilitate Idem Idem 

C8 (2h). Principiile SMT. Formatul SMT-LIB Idem Idem 

C9 (2h). Aritmetica liniara cu numere reale 
(Linear real arithmetic). Algoritmul Fourier 
Motzkin. Exemple. 

Idem Idem 

C10 (2h). Aritmetica liniara cu numere intregi 
(Linear integer arithmetic): Algoritmul 
Branch and bound algorithm, Exemple. 

Idem Idem 

C11-12 (4h). SMT@Work: Formalizarea 
problemelor cu SMT; SMT solvers 

Idem Idem 

C13-14 (4h). Examinare (proiecte in grup) Idem Idem 

Recommended bibliography / Bibliografie 
[1] C.-L. Chang, R. C. T. Lee. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Computer Science 
Classics 
[4] L. de Moura, N. Bjorner. Satisfiability Modulo Theories: Introduction and Applications. 
[5] J. Woodcock et al. Formal Methods: Practice and Experience 
[6] Formal Verification of Object-Oriented Software: http://www.cost-ic0701.org/ 
[7] A. Biere, M. Heule, H. Van Maaren, T. Walsh. Handbook of Satisfability. IOS Press 2009 
[8] A. Bradley, Z. Manna. The Calculus of Computation. Decision procedures with Applications to 
Verification. Springer 2007 
[9] D. Kroening, O. Strichman. Decision Procedures An Algorithmic Point of View. Springer 2008 
[10] J.-C. Régin and M. Rezgui. Discussion about Constraint Programming Bin Packing Models. AI for 
Data Center Management and Cloud Computing: Papers from the 2011 AAAI Workshop (WS-11-08) 
[11] Edited by Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh. Handbook of Constraint Programming, 
2006, Elsevier. In particular Chapter 10. 
[12] E. Abraham. SAT-checking. Lecture Notes, RWTH Aachen, https://ths.rwth-
aachen.de/teaching/ws14/lecture-sat-checking/ 
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8.2. Seminar, lab / Seminar, laborator Teaching/learning 
strategies / Metode 

de predare/ invățare 

Remarks, details / Observații 

L1-7 (2h). Exerciții legate de subiectele 
prezentate, precum și formalizarea 
problemelor și aplicarea soluțiilor SAT / 
SMT/programare cu constrangeri pentru 
diferite probleme practice. 

Problematizare, 
dialog, invatare 
colaborativa 

Fiecare laborator va fi disponibil 
online. Elevii vor avea timp până 
la următorul pentru a o rezolva. 
La următoarea ședință de 
laborator, își vor prezenta 
lucrările și vor primi feedback. 

Recommended bibliography / Bibliografie 
- Idem curs 
- SAT solvers 
- Z3 SMT solver (https://github.com/Z3Prover/z3), OptiMathSAT (http://optimathsat.disi.unitn.it) 

 
9. Correlations between the content of the course and the requirements of the IT field / Coroborarea 
conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conținutul cursului este similar cu altele, pe aceeași temă, de la alte universități. Acesta acoperă noțiunile 
fundamentale pentru înțelegere de ce metodele formale pentru dezvoltarea de software sunt atât de 
importante. În prezent, prelegerea pare să nu fie atât de utilă pentru companiile IT din România. Cu toate 
acestea, sunt necesare metode formale pentru ca sistemele critice de siguranță (avionică, mașini, 
dispozitive medicale) să devină obligatorii. Prevedem nevoia lor în următorul deceniu și în România. 
 
 
10. Evaluation / Evaluare* 
 

Activity / Tip de 
activitate 

10.1. Evaluation criteria / Criterii de 
evaluare** 

10.2. Evaluation 
methods / Metode de 

evaluare***  

10.3. Weight in 
the averaged 

mark / Pondere 
din nota finală 

10.4. Lecture / Curs Trei teste anunțate în timpul 
semestrului (propunere: săptămânile 
4, 8, 12). 

Online pe Google 
Forms/Classroom 

20% 

10.5. 
Laboratory/Laborat
or 

• Capacitatea de a reproduce 
rezultatele cercetării cu sfaturi / 
ajutor de la instructor 

• Capacitatea de a furniza 
rezultatele reproduse într-o 
prezentare și o demonstrație de 
program 

Fiecare laborator va fi 
disponibil online. 
Studenții au timp până 
la următorul laborator 
pentru a o rezolva. La 
următoarea ședință de 
laborator, își vor 
prezenta lucrările și vor 
primi feedback. 

40% 

 • Proiect de group Prezentarea proiectului. 
Lista proiectelor va fi 
disponibilă în prima 
săptămână de cursuri 

40% 
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10.6. Minimal knowledge for passing / Standard minim de performanță 
Cunoștințe minime pentru promovare (nota 5): dobândirea unei înțelegeri fundamentale a cunoștințelor de 
logică propozițională, logică de ordinal 1, analiza și verificarea programelor. 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor date pentru componentele specificate la 10.4-10.5. 
Examenul este promovat dacă media este egală sau mai mare de 4,1 (fiecare notă componentă de la 10.4-
10.5 trebuie să fie mai mare decât 4.1). Dacă nota finală este mai mare decât egală cu 4.1 înseamnă 5, mai 
mare decât egală cu 5.1 înseamnă 6, ..., mai mare decât egală cu 9.1 înseamnă 10. 
Nu există nicio cerință de prezență obligatorie. 
 
Date/ Data completării  Signature (lecture) /                              Signature (seminar) 
                   Semnătura titularului de curs          Semnătura titularului de seminar 
21.09.2020                                  Madalina Erascu                                   Madalina Erascu 
                           

Signature (director of the department) 
Semnătura directorului de departament  

 


