
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea ......de Matematică...................... 
Departamentul ..Didactic .............................. 
Domeniul de studii....Matematică.................  

FISA DISCIPLINEI 

DENUMIREA DISCIPLINEI FRACTALI COD:  
CICLUL DE STUDII (L-licență/M-
master/D-doctorat) ŞI ANUL DE STUDIU 
(1,2,3,4) 

 

L3 
Semestrul 2 

STATUTUL DISCIPLINEI 
(OB-obligatorie/OP-opŃională/F-facultativă) OB 

NUMĂRUL ORELOR PE 
SAPTĂMÂNĂ TOTAL  ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALA¹ 

NUMĂR  
DE 

CREDITE 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.      
2 0 1 0 42 108 5 E Română 
 

TITULARUL  
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TITULARUL  
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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Calcul diferenŃial pentru funcŃii de o variabilă reală, Geometrie analitică, Programare C# 
 

OBIECTIVE*  Insuşirea unor noţiuni elementare despre fractali, rolul lor în analiza matematică,  în geometrie şi 

în grafica computerizată;  învăţarea  metodelor de generare şi a tehnicilor de desenare efectivă  a 

principalelor clase de fractali întâlniţi în matematică şi în grafica 2D. 
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 
PROFESIONALE** 

-  Operarea cu notiuni si metode matematice (1 credit) 

- Prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese (1 

credit) 

-  Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene (1 credit) 

- Scrierea unui program într-un limbaj de nivel înalt pentru rezvolarea unei probleme 

matematice (1 credit) 

COMPETENȚE 
TRANSVERSALE 

Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, manifestarea unor atitudini responsabile 

fata de domeniul stiintific si didactic, pentru valorificarea optima si creativa a propriului 

potential în situatii specifice, cu respectarea principiilor si a normelor de etica profesionala 

(1 credit) 

CONTINUTUL 
CURSULUI 

Noţiuni introductive despre fractali, mulţimea lui Cantor. 

Utilizarea numerelor complexe în grafica bidimensională. Transformări afine. 

Fractali pe bază de motive iterate, curba lui Koch; 

Curbe care umplu planul, curba lui Hilbert, curba lui Peano, Z-ordinea; 

Funcţii continue şi nicăieri derivabile. 

Elemente de analiză complexă, teorema de punct fix a lui Banach; 

Studiul recurenţelor de ordinul întâi. Puncte fixe, puncte periodice, bazine de atracţie; 

Fractali de tip Newton; 

Mulţimi Fatou şi Julia pentru funcţii polinomiale şi raţionale. Tehnici de reprezentare grafică; 

Analiza recurenţei pătratice în cazul real şi în cazul complex. Mulţimea lui Mandelbrot; 

Măsura Lebesgue şi măsura Hausdorff în R
n
. Dimensiunea Hausdorff şi dimensiunea topologică; 

Fractali generaţi de sisteme de funcţii iterate, calculul dimensiunii Hausdorff; 

Aplicaţii în grafica 2D, generarea de peisaje naturale: copaci, forme de relief, nori. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

[1] K. J. Falconer,  The Geometry of Fractal Sets, Cambridge University Press, 1987 

[2] B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature,  W. H. Freeman & Co, 1982 

CONȚINUTUL 
LUCRĂRILOR DE 
SEMINAR/LABORATOR 

Invaţarea utilizării limbajului C# pentru reprezentări grafice. Implementarea unor clase 

specializate pentru utilizarea numerelor complexe în geometria plană. 

Vor fi testate toate programele date ca exemplu la curs, se vor implementa noi programe ilustrative 

pentru tematica dezvoltată la curs. 

Vor fi propuse teme care vor fi rezolvate de către studenţi prin lucru individual în faţa 

calculatorului, de la stabilirea algoritmului de desenare şi până la afişarea fractalului pe monitor. 
BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

[1] K. J. Falconer,  The Geometry of Fractal Sets, Cambridge University Press, 1987 

[2] B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature,  W. H. Freeman & Co, 1982 

REPERE 
METODOLOGICE*** 

Expunere, discutii cu studentii, lucru la laborator  (activitate interactiva) 



 

EVALUARE 
metodele 

Verificare cu caracter global (examen în faţa calculatorului), verificarea 

curentă (orală, practică), proiectul, portofoliul.  
 

  

forme 

Activitatea de la laboratoare (incluzând un portofoliu cu proiecte) va fi evaluată 

printr-o notă de la 1 la 10 (NotaLab). Examenul va consta dintr-o probă practică 

de desenare pe calculator a unui fractal  şi dintr-o probă orală cuprinzând 

aspectele teoretice despre fractalul desenat (NotaExam). 

 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

 
NotaFinala = ceil(0.5*NotaLab + 0.5*NotaExam); 

 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Recunoaşterea principalelor tipuri de fractali, cunoştinţe teoretice minime despre 

fractali (definiţii), capacitatea de a desena fractali în C#. 

 

 

¹ Numărul  de ore pentru activităŃile individuale rezultă prin scăderea din  (30 x n) ore/semestru (numărul de ore echivalente pentru n credite) a numărului total de ore 
pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). 
*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar/l.p. 
 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


