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III. Obiectivele disciplinei
 Sa invete sa  lucreze cu reprezentarea si cardinalele unor obiecte din combinatorica. Relatii intre multimi cu elemente n-upluri . Numere remarcabile in combinatorica. Notiuni din teoria grafelor.

IV. Conţinutul disciplinei
Notiuni introductive: multime, operatii cu multimi, relatii, functia;
Metode de determinarea cardinalelor; principiul includerii si al excluderii; ordinea lexicografica; algoritmi de generare lexicografica a elementelor unor multimi (aranjamente, combinari cu sau fara repetitie, produs cartezian, sumultimile unei multimi)
Numerele lui Fibonacci, Stirling si Bell;
Elemente de teoria grafelor (notiuni, reprezentari, parcurgeri, distante, optimizari pe multimi de drumuri).

V. Bibliografie
   1. Ioan Tomescu: Introducere în combinatorică. Editura tehnică, Bucureşti,	 1972.
	Leon Livovschi, Horia Georgescu: Sinteza şi analiza algoritmilor. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1986.
	Zoltán Kása: Combinatorică cu aplicaţii. Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2003.
	Teodor Toadere: Grafe. Teorie, Algoritmi si Aplicatii. Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 2002.
	Thomas Cormen, Charles Leiserson, Roland Rivest: Introducere în algoritmi. traducere, Editura Computer Lipris Agora, 2000.
	Kazimierz Kuratowski: Introducere în teoria mulţimilor şi în topologie. traducere, Editura       
            tehnică, Bucureşti, 1969.

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
(sapt.1) Notiuni introductive Multimea, relatii cu multimi, operatii cu multimi, cardinalul unei multimi. Metode de a determina cardinalele unor multimi.
(sapt.2) Principiul includerii si al excuderii. Submultimile unei multimi. Functia caracteristica a unei submultimi;
(sapt.3-5) Aranjamente, combinari cu sau fara repetitie, multimi de functii strict crescatoare, crescatoare, bijective. Relatii intre aceste multimi. Cardinalele acestor multimi;
(sapt7-8) Algoritmi de generare lexicografica a elementelor multimilor de mai sus;
(sapt.9-10) Numerele lui Fibonacci, Stirling de speta I-a si a II-a, numerele lui Bell;
(sapt11-13) Elemente de teoria grafelor (notiuni, reprezentari, parcurgeri, distante, optimizari pe multimi de drumuri.

VII. Metode didactice folosite

VIII. Evaluare
Se vor da doua  lucrari de control una dupa sapt.8 (tematica 1-4) si alta dupa sapt.13 (tematica5-6). Ponderea lucrarilor fiind 50% prima lucrare; 40% a doua lucrare si 10% din oficiu.

IX. Bibliografie suplimentară
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