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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: 

- Capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 
informaticii sau din surse adiacente;  

- Capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- Programarea în limbaje de nivel înalt;  
- Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;  
- Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;  
- Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale;  
- Proiectarea şi gestiunea bazelor de date;  
- Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare;  
- Capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 
Competenţe specifice: 

- Acumularea a cunoștințelor și interpretarea adecvată a teoriilor și metodelor de studiu; 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permite viitorului 

specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 
- Aplicarea metodologiei contemporane de cercetare in soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- Argumentarea importanței investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potențial de utilizare în soluționarea problemelor de automatizare a gestiunii activităților; 
- Elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare fundamentală și aplicativă; 
- Diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii.   

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 

- fi capabili să definească corect şi să aplice noţiunile de bază ale Analizei matematice: integrală nedefinită, 
integrală Riemann, integrală dublă, integrală curbilinie, serie numerică, serie funcţională, serie de puteri, 
convergenţă uniformă, serie Fourier. 

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 II  este necesară parcurgerea nivelului 3, 
conform ISCED – bacalaureat şi iniţierea în Analiză matematică I, Algebră liniară. 
Teme de bază: Noţiune de funcţie primitivă şi integrală nedefinită. Schimb de variabile în integrala nedefinită. 
Integrarea prin părţi. Integrarea fracţiilor raţionale Integrarea funcţiilor R(sin x,cos x ) şi altor funcţii 
transcendente. Noţiune de integrală Riemann. Sume Darboux. Criteriul de intergrabilitate al unei funcţii, clase 
de funcţii  integrabile pe un segment. Formula Newton- Leibnitz. Schimb de variabile în integrala Riemann. 
Integrarea prin  părţi. Integrale improprii de speţa întâi şi de speţa a doua. Aplicaţii ale integralei Riemann în 
geometrie şi în fizică. Noţiune de serie numerică. Convergenţa unei serii numerice. Criteriile Cauchy şi 
D`Alembert. Serii alternate. Teorema Leibnitz. Serii absolut convergente şi serii semiconvergente. Convergenţă 
uniformă. Criterii de convergenţă uniformă. Teorema Weierstrass. Proprietăţi ale seriilor uniform convergente. 
Serii de puteri, teorema Abel. Intervalul şi raza de convergenţă a unei serii de puteri. Integrarea şi derivarea 
termen cu termen a unei serii de puteri. Seria Taylor asociată unei funcţii. Seria Maclaurin. Funcţii dezvoltabile 
în serie de puteri. Noţiune de serie Fourier asociată unei funcţii periodice. Integrala Dirichlet. Reprezentarea 
unei funcţii prin seria Fourier. Spaţiul Rm  Limita unui şir de puncte din Rm .  Noţiune de funcţie de mai multe  
variabile.  Limita unei funcţii de mai multe variabile. Proprietăţi de bază. Funcţii continue într-un punct şi pe o 
mulţime. Noţiune de derivată parţială. Diferenţiabilitatea unei funcţii de mai multe variabile. Condiţii necesare 
şi condiţii suficiente de diferenţiabilitate. Diferenţiala şi aplicaţii ale ei. Derivata funcţiei compuse. Derivata 
după direcţie. Derivate de ordin superior. Extremele funcţiilor  de mai multe variabile. Condiţii necesare şi 
condiţii suficiente de extrem. Noţiune de integrală dublă. Calculul şi aplicaţii ale integralei duble. Integrala 
curbilinie de genul întâi. Calculul integralei curbilinii de genul întâi. Integrala curbilinie de genul doi. Calculul 
şi aplicaţii ale integralei curbilinii de genul doi. Formula Greene. 

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 %) și calităţii lucrului individual 
al studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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