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FIŞA DISCIPLINEI 
Analiză Matematică I 

anul universitar 2020-2021 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică 

1.3 Departamentul Matematică-Informatică 

1.4 Domeniul de studii Matematică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Matematică/Matematică 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiză Matematică I 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect.univ.dr. Nuică Antonio Mihail 

2.3 Titularul activităţilor de seminar lect.univ.dr. Nuică Antonio Mihail 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei D/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 24 

Tutoriat 19 

Examinări 4 

Alte activităţi : seminarii stiintifice 2 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni minimale de teoria elementară a mulţimilor şi logică matematică, mulţimi de 
numere, funcţii elementare, calcul cu puteri, radicali, logaritmi şi calcul 
trigonometric 

4.2 De competenţe Operarea cu noţiuni şi metode matematice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de seminar 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Operarea cu noţiuni şi metode matematice 
C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese 
C3. Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene 
C5. Demonstrarea rezultatelor matematice folosind concepte şi raţionamente 
matematice 
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CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini 
responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă 
a propriului potenţial în situaţii specific, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 
profesională 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi 
formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al Introducerea şi studiul conceptelor de şir convergent, serie convergentă,  limită, 
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disciplinei continuitate şi derivabilitate pentru funcţii de o variabilă reală şi dezvoltarea calculului 
diferenţial  pentru funcţii vectoriale de variabilă vectorială  

7.2 Obiectivele specifice 

- Deprinderea calculului cu derivate parţiale, diferenţiale şi aplicarea lor în probleme de 
extrem sau în definirea unor operatori ai teoriei câmpurilor, utili în mecanică şi fizică 
- Înţelegerea conceptelor de serie numerică, dar şi de funcţii, serie de puteri, a dezvoltării 
în serie a unor funcţii elementare, utile în teoria semnalelor, informatică 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Recapitularea funcţiilor elementare 2 

Prelegerea, 
Explicaţia, 

Descrierea, 
Exemplificarea 

Tabla, 
 calculator 

2 

Siruri convergente de numere reale: definiţie, criteriul majorării, 
operaţii algebrice cu şiruri convergete, criteriul raportului; şiruri de 
numere reale cu limită infinită: definiţie, criteriul majorării, operaţii 
algebrice cu limite de şiruri, criteriul raportului, criteriul Stolz-
Cesaro; limite remarcabile de şiruri. 

4 

3 
Serii de numere reale: convergenţă, criterii de convergenţă pentru 
serii cu termeni pozitivi. Serii cu termeni oarecare: convergenţă 
simplă, convergenţă absolută, criterii de convergenţă. 

4 

4 

Limite şi continuitate pentru funcţii definite pe spaţii metrice. Limite 
de funcţii vectoriale de variabilă vectorială: definiţie şi caracterizări. 
Continuitate pentru funcţii vectoriale de variabilă vectorială: 
definiţie şi caracterizări. 
Limite de funcţii reale de variabilă reală: definiţie şi caracterizări, 
criteriul majorării, operaţii algebrice cu limite de funcţii, limite 
remarcabile de funcţii, limite laterale..  
Continuitate pentru funcţii reale de variabilă reală: definiţie şi 
caracterizări, operaţii algebrice cu funcţii continue, continuitatea 
funcţiilor elementare. 

4 

5 

Derivabilitate pentru funcţii reale de variabilă reală: definiţie, 
legătura cu continuitatea, operaţii algebrice cu funcţii derivabile, 
derivabilitatea funcţiilor elementare. Derivate de ordin superior, 
formula lui Taylor. 
Diferenţiabilitate pentru funcţii vectoriale de variabilă vectorială: 
definiţia diferenţiabilităţii, derivate parţiale, legătura dintre 
diferenţiabilitate, derivate parţiale şi continuitate, jacobiana, 
derivate parţiale de funcţii compuse, derivate parţiale de ordin 
superior, hessiana, puncte de extrem local. 
Operatori diferenţiali ai teoriei câmpurilor: gradient, divergenţă, 
rotor, laplacian. 

10 

6 

Şiruri de funcţii: convergenţă simplă şi uniformă, teoreme "de 
transfer" pentru şiruri de funcţii. 
Serii de funcţii: convergenţă simplă şi uniformă, teoreme "de 
transfer" pentru serii de funcţii. 
Serii de puteri: rază de convergenţă, teoreme "de transfer" pentru 
serii de puteri, serii Taylor, Dezvoltări în serie. 

4 

Bibliografie 
1. Aramă L., Morozan T. – Culegere de probleme de analiză matematică, Editura Universal, Bucureşti, 1996 ; 
2. Chiriţă S. – Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureşti, 1989 ; 
3. Nuică A. - Culegere de probleme de calcul diferenţial, Tiparg, 2016; 
4. Nuică D., Nuică A., Analiză matematică. Curs și aplicații. Partea I, Tiparg, 2017. 
5. Nuică D., Nuică A., Analiză matematică. Aplicații. Partea I, Tiparg, 2019. 
6. Stănăşilă O. - Analiză mathematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1981. 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator / Temă de casă / Proiect 
Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Resurse 
folosite 

1 Recapitularea funcţiilor elementare 1 
Problematizarea, 

Exerciţiul 
Tabla 

2 

Siruri convergente de numere reale: definiţie, criteriul majorării, 
operaţii algebrice cu şiruri convergente, criteriul raportului; şiruri de 
numere reale cu limită infinită: definiţie, criteriul majorării, operaţii 
algebrice cu limite de şiruri, criteriul raportului, criteriul Stolz-
Cesaro; limite remarcabile de şiruri. 
 

2 
Problematizarea, 

Exerciţiul 
Tabla 

3 Serii de numere reale: convergenţă, criterii de convergenţă pentru 2 Problematizarea, Tabla 
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serii cu termeni pozitivi. Serii cu terrmeni oarecare: convergenţă 
simplă, convergenţă absolută, criterii de convergenţă 

Exerciţiul 

4 

Limite şi continuitate pentru funcţii definite pe spaţii metrice. Limite 
de funcţii vectoriale de variabilă vectorială: definiţie şi caracterizări. 
Continuitate pentru funcţii vectoriale de variabilă vectorială: 
definiţie şi caracterizări. 
Limite de funcţii reale de variabilă reală: definiţie şi caracterizări, 
criteriul majorării, operaţii algebrice cu limite de funcţii, limite 
remarcabile de funcţii, limite laterale..  
Continuitate pentru funcţii reale de variabilă reală: definiţie şi 
caracterizări, operaţii algebrice cu funcţii continue, continuitatea 
funcţiilor elementare 

2 
Problematizarea, 

Exerciţiul 
Tabla 

5 

Derivabilitate pentru funcţii reale de variabilă reală: definiţie, 
legătura cu continuitatea, operaţii algebrice cu funcţii derivabile, 
derivabilitatea funcţiilor elementare. Derivate de ordin superior, 
formula lui Taylor. 
Diferenţiabilitate pentru funcţii vectoriale de variabilă vectorială: 
definiţia diferenţiabilităţii, derivate parţiale, legătura dintre 
diferenţiabilitate, derivate parţiale şi continuitate, jacobiana, 
derivate parţiale de funcţii compuse, derivate parţiale de ordin 
superior, hessiana, puncte de extrem local. 
Operatori diferenţiali ai teoriei câmpurilor: gradient, divergenţă, 
rotor, laplacian. 

5 
Problematizarea, 

Exerciţiul 
Tabla 

6 

Şiruri de funcţii: convergenţă simplă şi uniformă, teoreme "de 
transfer" pentru şiruri de funcţii. 
Serii de funcţii: convergenţă simplă şi uniformă, teoreme "de 
transfer" pentru serii de funcţii. 
Serii de puteri: rază de convergenţă, teoreme "de transfer" pentru 
serii de puteri, serii Taylor, Dezvoltări în serie. 

2 
Problematizarea, 

Exerciţiul 
Tabla 

Bibliografie 
1. Aramă L., Morozan T. – Culegere de probleme de analiză matematică, Editura Universal, Bucureşti, 1996 ; 
2. Chiriţă S. – Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureşti, 1989 ; 
3. Nuică A. - Culegere de probleme de calcul diferenţial, Tiparg, 2016; 
4. Nuică D., Nuică A., Analiză matematică. Curs și aplicații. Partea I, Tiparg, 2017. 
5. Nuică D., Nuică A., Analiză matematică. Aplicații. Partea I, Tiparg, 2019. 
6. Stănăşilă O. - Analiză mathematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1981. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

       Competenţele dobândite la disciplină permit studenţilor o bună înţelegere a unor concepte fundamentale de la alte 
cursuri (fizică, mecanică, informatică). 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Participarea activă la curs. Frecvenţa şi 
pertinenţa intervenţiilor orale. 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate. 
Capacitatea de a corela cunoştinţele şi de a le 
aplica în cazuri particulare. 
Corectitudinea şi complectitudinea 
cunoştinţelor.  
Înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii 
specifice.  
Capacitatea de analiză şi sinteză. 

Înregistrare activitate 
 

Lucrare de verificare 
 

Evaluare finală 

 
10% 

 
20% 

 
50% 

10.5 Seminar / 
Laborator/ Temă 
casă 

Calitatea lucrărilor efectuate/ Capacitatea de a 
opera cu cunoştinţele asimilate / 
Conştiiciozitate, interes pentru studiu individual 
/ Consemnarea sistematică a informaţiilor 
semnificative / Frecvenţa şi pertinenţa 
intervenţiilor orale / Capacitatea de a aplica 
cunoştinţele teoretice în practică. 

Caiet de seminar 
 

Caiet tema de casa 
20% 

10.7 Standard minim 
de performanţă 

Definirea noţiunilor, enunţarea rezultatelor teoretice fundamentale şi aplicarea acestora în 
rezolvarea de probleme simple 

 
 
Data completării        Titular de curs       Titular de seminar / laborator 
23.09.2020     Lect. univ. dr. Nuică Antonio Mihail   Lect. univ. dr. Nuică Antonio Mihail 
 
 
Data avizării în Departament          Director Departament 
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25.09.2020                         Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN 


