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Situering
Deze cursus heeft een dubbele motivatie.
1. De voorkennis bij de studenten die een opleiding wiskunde starten is bij ervaring vrij
disparaat. De bedoeling van deze cursus is een brug te leggen tussen de aanwezige
kennis van de studenten en de vereiste kennis om met goed gevolg de andere
cursussen te kunnen verwerken. Een aantal begrippen uit de logica, de
verzamelingenleer en uit de theorie van de algebraïsche structuren worden met het oog
op het gebruik binnen andere vakken op een systematische manier aangebracht. Op
die manier wordt een brede basiskennis van de wiskunde bijgebracht. Bijzondere
doelstelling hierbij is het vertrouwd maken van de student met de wiskundige
denkwijze, met de karakteristieken van strengheid in de redeneertrant en met een hoog
abstractieniveau.
2. Deze cursus is deel I van een totaalpakket "Discrete Wiskunde" in de
bacheloropleiding Wiskunde. Binnen het wiskundig kader dat vanaf het begin wordt
opgebouwd, worden daarom enkele onontbeerlijke onderwerpen uit de discrete
wiskunde behandeld. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op elementaire en meer
geavanceerde combinatorische technieken, (elementaire) getaltheorie en modulair
rekenen, met als belangrijke toepassing het RSA cryptografisch algoritme, inleiding tot
de algebra, en een constructieve en aritmetische benadering van eindige velden.

Inhoud
Hoofdstuk 1: Logica, met o.a. propositielogica, predikatenlogica en enkele
bewijstechnieken
Hoofdstuk 2: Verzamelingenleer, met o.a. een praktische opbouw zonder de
axiomatische grondslagen uit het oog te verliezen; relaties; afbeeldingen en
kardinaliteiten.
Hoofdstuk 3: Combinatoriek, met o.a. enkele telprincipes, variaties, combinaties,
permutaties en hun herhalingsvarianten, Stirlinggetallen van de tweede soort en
multinomiaalgetallen.
Hoofdstuk 4: Getaltheorie, met o.a. enkele basisstellingen uit de elementaire
getaltheorie: priemgetallen, kleine stelling van Fermat, Eulers totiëntfunctie en
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multiplicatieve functies; modulair rekenen, restklasseringen, de Chinese reststelling,
kwadratische congruenties, het Legendresymbool. Het RSA cryptosysteem.
Hoofdstuk 5: Algebraïsche structuren, met o.a. een inleiding tot de groepentheorie,
ringen, lichamen en (eindige) velden; kwadratische wederkerigheid als toepassing en
als situering van de algebraïsche getaltheorie.
Hoofdstuk 6: Recurrente betrekkingen en voortbrengende functies, met o.a. lineaire
recurrenties, formele machtreeksen, enkele types voortbrengende functies, en
toepassingen in telproblemen.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
1
1
2
3
4
1
5

Begrippen uit de logica en de verzamelingenleer (in brede zin) vlot kunnen hanteren
en implementeren binnen andere cursussen.
Telprincipes kunnen toepassen en uitwerken.
Over inzicht beschikken in de elementaire getaltheorie.
De kennis over elementaire algebra en eindige velden kunnen toepassen in de
cursussen Algebra, Discrete Wiskunde, en Meetkunde.
Abstract, gestructureerd en logisch kunnen denken en redeneren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theorie: er wordt een combinatie van ex-cathedra onderwijs en zelfstudie nagestreefd,
ondersteund door de standaard elektronische leeromgeving. De theorielessen zijn
op maat van de eerstejaarsstudent en beogen een gedetailleerde behandeling van alle
te kennen leerstof. Het cursusmateriaal bevat alle gedoceerde leerstof en dient door de
student zelfstandig verwerkt te worden.
Oefeningen: de helft van de contacturen worden ingevuld door begeleide oefeningen
die op maat van deze cursus ontwikkeld werden. De lessen beogen in grote mate de
studenten actief aan de slag te laten gaan.

Leermateriaal
Een gedrukte versie van de cursusnota's is beschikbaar (kostprijs=productieprijs= 1520 euro).
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleide werkcolleges, elektronische leeromgeving

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: mondeling, met schriftelijke voorbereiding, gesloten boek. Er wordt met een
lijst van standaardvragen gewerkt. De focus ligt op het evalueren van het verworven
inzicht in de materie.
Oefeningen: schriftelijk, gesloten boek.

Eindscoreberekening
Theorie 50%
Oefeningen 50%
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