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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 Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* CyberSecurity 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Verificare Formala 
2.2. Titularul activităților de curs Isabela DRĂMNESC 
2.3. Titularul activităților de seminar  Isabela DRĂMNESC 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DO 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 38 
Examinări 7 
Tutorat  7 

3.7. Total ore studiu individual  120 
3.8. Total ore pe semestru 162 
3.9. Număr de credite 6 

 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Logica matematica (nivel bachelor) 
4.2. de competențe     Programarea în limbaje de nivel înalt. 

Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. 
 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Acces la Google Meet, Google Classroom,  
laptop/proiector, software adecvat. 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Acces la Google Meet, Google Classroom,  
laptop/proiector, software adecvat. 

 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale Utilizarea conceptelor, tehnicilor și instrumentelor 
specifice pentru verificarea formala a sistemelor software. 

Competențe transversale  Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, 
informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de 
valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei 
societăţi dinamice şi de comunicare în limba română și 
într-o limbă de circulație internațională 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de a înțelege și utiliza noțiunile de bază legate de 
verificarea formala. 
Capacitatea de a efectua verificarea formal a unor sisteme simple. 

7.2. Obiectivele specifice  Intelegerea si aprofundarea notiunilor de logica matematica folosite in 
verificarea formala, a metodelor principale pentru verificarea formala, 
precum si a unor sisteme concrete care sunt utilizate.  

 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Introducere. Sumarul si 

obiectivele principale ale 
cursului. Example de 
verificare formala. 

Expunere interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

2. Logica propozitionala. 
 

Expunere interactivă. 
.  
 

1 săpt. – 2 ore. Notițe de curs disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

3. Metode de demonstrare 
automata in logica 
propozitionala. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore. Notițe de curs disponibile prin 
platforma e-uvt.ro. 

4. Folosirea logicii 
propozitionale in 
verificarea formala. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

5. Logica predicatelor. Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

6. Metode the demonstrare 
automata in logica 
predicatelor.  

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

7. Verificarea programelor 
functionale folosind logica 
predicatelor. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

8. Verificarea programelor 
imperative folosind logica 
predicatelor. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

9. Sistemul RISCAL. Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

10. Metoda de verificare Expunere  interactivă. 1 săpt. – 2 ore 
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Hoare.  Notițe de curs disponibile prin platforma e-

uvt.ro 
11. Logica temporala. Metode 

de deductie automata. 
Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

12. Verificarea programelor si 
sistemelor folosing logica 
temporala. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

13. Model checking. Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

14. Sumar si concluzii. 
Pregatire pentru examen. 

Expunere  interactivă. 
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforma e-
uvt.ro 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

1. Exemple de verificare 
formala folosing logica 
propozitiilor.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

2. Exemple de verificare 
formala a programelor 
functionale folosind logica 
predicatelor.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

3. Exemple de verificare 
formala a programelor 
imperative folosind logica 
predicatelor. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

4. Exemple de verificare 
formala folosing metoda 
Hoare.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

5. Exemple folosind logica 
temporala.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

6. Exemple folosind sistemul 
RISCAL.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

7. Exemple folosing model 
checking.  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat.  

2 săpt – 2 ore 
Notițe de laborator, informații 
teme laborator disponibile prin 
platforma e-uvt.ro 

Bibliografie 
[1] Sandip Ray. Scalable Techniques for Formal Verification. Springer 2010. 
[2] E. M. Clarke, J. M. Wing. "Formal Methods. State of the Art and Future Directions", ACM Computing 

Surveys, vol. 28, no. 4, pp. 626-643, Dec. 1996.  
[3] C. A. R. Hoare. An axiomatic basis for computer programming. Communications of the ACM. 12 (10): 576–

580. 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 

 

 
[4] Wolfgang Schreiner. The RISC Algorithm Language - Tutorial and Reference Manual (Version 1.0). RISC 

technical report.  
[5] John Harrison. Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning, Cambridge University Press, 2009. 
[6] G. J. Holzmann. The Model Checker SPIN. IEEE Transactions on Software Engineering. 23 (5), pp. 279-295, 

1997. 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Conținutul disciplinei corespunde curriculei din alte centre universitare, din țară sau Uniunea Europeană. 
Conținuturile practice (lucrări de laborator) corespund cerințelor de pe piața muncii locală. 
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10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Evaluarea are în vedere următoarele 
categorii de cunoștințe:  

• cunoștințe generale: utilizarea 
aplicațiilor si a tehnologiilor 
suport 

• cunoștințe de detaliu: 
utilizarea tehnologiilor pentru 
dezvoltarea unor aplicatii de 
complexitate medie 

• cunoștințe avansate: utilizarea 
mecanismelor dobândite 
pentru rezolvarea unor 
probleme de dificultate 
sporită, eventual prin 
utilizarea unor metode diferite 
de comunicație 

Examinare scrisă; 
participare activă la 
activitățile de curs. 

40 

10.5. 
Seminar/laborator 

Evaluarea are în vedere următoarele 
categorii de cunoștințe: 

• cunoștințe generale: utilizarea 
aplicațiilor si a tehnologiilor 
suport 

• cunoștințe de detaliu: 
utilizarea tehnologiilor pentru 
dezvoltarea unor aplicatii de 
complexitate medie 

• cunoștințe avansate: utilizarea 
mecanismelor dobândite 
pentru rezolvarea unor 
probleme de dificultate 
sporită, eventual prin 
utilizarea unor metode diferite 
de comunicație 

Prezentarea temelor în 
timpul orelor de 
laborator; Evaluarea 
activității la laborator;  
Participarea activă la 
activitățile de laborator 

40 

Temele/referatele sau proiectele 
acoperă părți ale materiei prezentate la 
laborator, în condiții similare 
examinării de laborator.  

Proiect individual, 
proiect de grup. 

20 

10.6. Standard minim de performanță 
 Examinare scrisă:  

• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel superior (minim 60%) de înțelegere a cunoștințelor 
generale, precum și a unui nivel minim de înțelegere a cunoștințelor de detaliu prezentate anterior, prin 
descrierea scheletului unei aplicații de dificultate medie. 

• Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, 
precizate anterior. 

Probe practice și activitate de laborator: 
• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel superior (minim 60%) de utilizare pentru cunoștințele 

generale, precum și a unui nivel minim de utilizare a cunoștințelor de detaliu prezentate anterior, prin 
participarea la realizarea unei aplicații de dificultate medie. 

Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, precizate 
anterior. Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru cele două componente. 
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Examenul se consideră promovat dacă este obținută o medie de cel puțin 50% din rezultatul maxim și cel puțin 
45%  pentru fiecare dintre cele două componente.  
La fiecare dintre sesiunile de restanțe/măriri se consideră promovate componentele pentru care a fost obținut un 
rezultat de cel puțin 50% din rezultatul maxim al componentei respective (reprezentând nota 5), cu excepția cazului 
în care studentul dorește să susțină și aceste componente. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
21/09/2020   Lect. Dr. Isabela DRĂMNESC             Lect.Dr. Isabela DRĂMNESC                           
 
 
      Semnătura directorului de departament  
       


