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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Analiza matematică reprezintă obiectul care studiază funcţiile cu ajutorul infiniţilor mici, sau a teoriei limitelor. 

Aceste metode ne conduc la două operaţii foarte importante, atât pentru studiu, cât şi pentru aplicaţii, şi anume, 

a diferenţierii şi a integrării. În cursul de analiză matematică studenţii for fi familiarizaţi cu bazele teoriei 

limitelor, diferenţierii şi integrării, cât şi a numeroaselor aplicaţii în algebră, geometrie, fizică, etc. Prezentarea 

cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul cursului, apelând şi la ajutorul unor 

mijloace tehnice (tablă). Lucrările practice constau în aplicarea cunoştinţelor acumulate la rezolvarea 

problemelor legate de noțiunile de bază ale analizei matematice: limită, derivată, diferenţială, integrală, precum 

si aplicaţiile lor la probleme din fizică, tehnică, geometrie, algebră, calcul aproximativ etc.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice în efectuarea activităţilor aplicative; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- automatizarea activităţii profesionale; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă; 

- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 

- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii. 

Competenţe specifice: 

- utilizarea şi interpretarea teoriilor, noţiunilor şi metodelor de studiu în explicarea proceselor şi fenomenelor 

sociale şi naturale; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei; 

- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;  

- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea şi soluţionarea problemelor 

fizicii teoretice şi aplicative;  

- aplicarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în modelarea matematică şi computaţională a proceselor 

fizice; 

- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

la nivel de aplicare studenţii vor: 

- defini corect şi aplica noţiunile de bază ale Analizei matematice: marginile unei mulţimi, limita unui sir, 

convergenţă şi divergenţă, limita unei funcţii, integrală nedefinită. 

la nivel de integrare studenţii vor:  

- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie;  

- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări;  

- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 

- aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor din diferite ramuri ale  matematicii; 

- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute; 

- formula concluzii şi recomandări. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Analiza matematică I este necesară parcurgerea nivelului 3, 

conform ISCED – bacalaureat. 



Teme de bază: Axiomatica mulţimii numerelor reale. Mulţimi mărginite şi mulţimi nemărginite de numere 

reale. Marginile unei mulţimi numerice. Șiruri numerice. Limita unui şir numeric. Șiruri monotone, teorema 

Weierstrass. Numărul. Șiruri de segmente incluse, teorema Cantor. Puncte de acumulare ale unei mulţimi, 

teorema Weierstrass. Limita unei funcţii într-un punct. Limite laterale. Limite remarcabile. Criteriul general 

Cauchy pentru șiruri si pentru funcţii. Noţiune de funcţie continuă într-un punct. Proprietăţi ale funcţiilor 

continue pe un segment. Teoremele Bolzano- Cauchy şi Bolzano- Weierstrass. Continuitatea funcţiilor 

elementare. Continuitatea uniformă, teorema Cantor. Noţiune de derivată. Sensul geometric şi mecanic al 

derivatei. Reguli de derivare. Derivata funcţiilor elementare. Diferenţiala unei funcţii. Aplicaţii ale diferenţialei. 

Teoremele Fermat, Rolle, Lagrange şi Cauchy. Nedeterminări. Teoremele L′Hospital. Derivatele de ordin 

superior. Condiţii de monotonie a unei funcţii pe un interval. Extremele unei funcţii. Funcţii convexe şi funcţii 

concave. Intervale de convexitate. Asimptotele graficului unei funcţii. Aplicaţii ale calculului diferenţial la 

studiul funcţiilor  şi reprezentarea lor grafică. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, lucrări individuale, consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte 

etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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