
Lucrări disertaţie 
 
 
 

Titluri propuse (an universitar 2022 / 2023) : 
  

1. Grupuri secvenţiale / Sequenceable groups 
                         Referinţă bibliografică / Bibliography:                              
                              M.A. Ollis, Sequenceable groups and related topics, Electron. J. Combin.,  
                              Dynamic Surveys (10), 2002. 

Prezentare / Description:  
                              Un grup finit netrivial G de ordin n se numeşte secvenţial dacă elementele sale  
                         pot fi aranjate într-un şir (b_1, b_2, ..., b_n) astfel încât produsele parţiale (a_1,  
                         a_2, ..., a_n), unde a_i = b_1b_2 ... b_i, sunt distincte. Ĩn lucrarea de faţă este  
                         propus studiul acestei clase de grupuri. Ele sunt puternic legate de pătratele latine  
                         şi au aplicaţii în teoria grafurilor. 
                              A non-trivial finite group G of order n is said to be sequenceable if its  
                         elements can be arranged in a sequence (b_1, b_2, ..., b_n) in such a way that the  
                         partial products (a_1, a_2, ..., a_n), where a_i = b_1b_2 ... b_i, are distinct. The  
                         current thesis proposes the study of these groups. They are strongly related to  
                         latin squares and have applications to graph theory.  

2. Clase importante de arbori / Important classes of trees 
Referinţă bibliografică / Bibliography: 
     C. Smadici, Introducere în analiza combinatorie, Editura Matrix Rom,  
     Bucureşti, 2007.  
Prezentare / Description: 

                              Un arbore este un graf conex aciclic. Arborii joacă un rol important în teoria  
                         grafurilor, având numeroase proprietăţi şi aplicaţii. Ĩn lucrarea de faţă este propus  
                         studiul unor clase particulare de grafuri, cum ar fi arborii parţiali, arborii cu  
                         rădăcină, arborii ordonaţi sau arborii binari. 
                              A tree is a connected graph without cycles. Trees play an important role in 
                         graph theory due to their multiple properties and applications. The current thesis  
                         proposes the study of several particular graphs, such as partial trees, rooted trees,  
                         ordered trees or binary trees.  

3. Grupuri superrezolubile 
Referinţă bibliografică: 

                              M. Ştefănescu, Introducere în teoria grupurilor, Editura Universităţii "Al. I.  
                              Cuza", Iaşi, 1993. 

Prezentare / Description:  
                              Un grup se numeşte superrezolubil dacă admite o serie normală ciclică, adică 
                         o serie formată din subgrupuri normale cu factorii grupuri ciclice. Ĩn acestă  
                         lucrare vor fi studiate grupurile superrezolubile, insistându-se pe prezentarea  
                         unor caracterizări ale lor şi pe stabilirea legăturilor cu alte clase importante de  
                         grupuri. 
 

 



 
Lucrări finalizate : 

 
1. Reprezentări liniare de grupuri finite 

(student: Neculcea Adriana, iulie 2014).  
2. Module finit generate peste inele principale 

(student: Creţu Georgiana, iulie 2015).  
3. Clase speciale de grafuri 

(student: Ţifrea Gabriela-Roxana, iunie 2016).  
4. Aspecte probabilistice ale teoriei grupurilor finite 

(student: Lazorec Mihai-Silviu, iulie 2017). 
5. Funcţii generatoare  

(student: Jitariu Maria-Anca, iulie 2018). 
6. Grupul automorfismelor unui grup abelian finit 

(student: Munteanu Mădălina, iulie 2018). 
7. Latice pseudocomplementate 

(student: Diaconu Theodora, iulie 2019). 
8. Numerele Catalan 

(student: Lungu Ana-Maria, iulie 2019). 
9. Inele de polinoame de mai multe nedeterminate 

(student: Bujoreanu Clara-Maria, iulie 2020). 
10. Grafuri putere asociate grupurilor finite 

(student: Tănasă Alexandru, iulie 2020). 
11. Grafuri Hanoi 

(student: Cabat Iulia-Ştefana, iulie 2021). 
12. Matrice asociate grafurilor 

(student: Vaman Georgiana-Irina, iulie 2022). 
13. Module finit generate peste inele principale 

(student: Gîbu Iemima, iulie 2022). 
 
 

 


