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                                                        FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Craiova 

1.2 Facultatea / Departamentul Mecanică  

1.3 Domeniul de studii Mecanică 

1.4 Ciclul de studii Licenţă 

1.5 Programul de studii/Calificarea AR, ITT, IEM, TCM, CCA 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiză matematică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Popescu Marcela 

 2.3 Titularul activităţilor de 
aplicaţii 

Conf. dr. Popescu Marcela 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 1 
2.6 Tipul de 
evaluare 

E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

OB/C 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

I Calcul diferențial   

1. Elemente de teoria mulțimilor, structuri de bază în 
analiza matematică 

Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare 

2 ore 

2.Șiruri și serii de numere 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare 

2 ore 

3. Serii de puteri. Dezvoltarea în serie Taylor 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare 

2 ore 

4. Limita unei funcții într-un punct. Continuitate 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare 

2 ore 

5. Derivate parțiale și diferențiale de ordinul I 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare

2 ore 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului  
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 C1) Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor legi şi principii ale mecanicii într-un 
context dat 
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 CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice 

 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 internațională 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Dobândirea de către studenți a unor cunoștințe matematice și a unor 

abilități de calcul necesare pentru asimilarea informațiilor de specialitate 
și pentru rezolvarea unor probleme practice 

7.2 Obiectivele specifice 
 Prezentarea noțiunilor fundamentale de analiză matematică, înțelegerea și 

exersarea principalelor tehnici de calcul  aferente și aplicarea acestora 
pentru rezolvarea unor probleme practice.   



6. Derivate parțiale și diferențiale de ordinul II. 
Extreme pentru funcții de mai multe variabile 

Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare 

2 ore 

7. Funcții implicite și extreme condiționate 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare

2 ore 

II  Calcul integral   

8. Integrala simplă 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

9. Integrala improprie 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

10. Integrala curbilinie (de primul și al doilea tip) 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

11. Integrala dublă, integrala triplă 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

12. Integrala de suprafață (de primul și al doilea tip) 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

13. Formule integrale 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

14. Elemente de teoria câmpurilor 
Prelegere. Conversație euristica. 
Problematizare. Algoritmizare 

2 ore 

Bibliografie 
1. M. Predoi, Analiză matematică, Ed. Universitaria, Craiova, 1994 
2.  M. Predoi, D. Constantinescu, M. Racilă, Teme de Analiză Matematicǎ. Teorie şi Aplicaţii, Ed. 

Universitaria, Craiova, 2008 
3. V. Postolică, Analiză Matematică, Ed. Alma Mater, Bacău, 2011 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Recapitularea noțiunilor din liceu 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijată 

2 ore 

Șiruri și serii de numere 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijată 

2 ore 

Serii de puteri. Dezvoltari în serie Taylor 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijată 

2 ore 

Limita unei funcții într-un punct. Continuitate 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijată 

2 ore 

Derivate parțiale și diferențiale de ordinul I 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijată 

2 ore 

Extreme pentru funcții de mai multe variabile 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea.  

2 ore 

Extreme condiționate 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea.  

2 ore 

Integrala simplă 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijata 

2 ore 

Integrala improprie 
Exercițiul. Lucrul cu manualul 
Discuția dirijata 

2 ore 

Integrala curbilinie (de primul și al doilea tip) 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea 

2 ore 

Integrala dublă, integrala triplă 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea 

2 ore 

Integrala de suprafață (de primul și al doilea tip) 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea 

2 ore 

Formule integrale 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea 

2 ore 

Elemente de teoria câmpurilor 
Exercițiul. Lucrul cu manualul. 
Problematizarea 

2 ore 



Bibliografie 
1. N. Donciu, D. Flondor, Analiză Matematică, culegere de probleme, Ed All, Bucuresti, 1998 
2. A. Diamandescu, Analiză Matematică, culegere de probleme rezolvate și comentate, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2007 
2. M. Predoi, D. Constantinescu, M. Racilă, Teme de Analiză Matematică. Teorie şi Aplicaţii, Ed. 
Universitaria, Craiova, 2008 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Disciplina posedă un status epistemologic aparte, cu profunde valenţe inter- şi transdisciplinare  
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina Analiză 

matematică studenţii dobândesc un bagaj de cunoştinţe consistent, în concordanţă cu competenţele parţiale 
cerute pentru ocupaţiile posibile prevăzute în  grila de  licenţă. 

 
 
10. Evaluare 

 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs            Semnătura titularului de aplicaţii 

29.09.2015                                                
..........................  ..............................................  .................................................... 
 
Data avizării în departament                         Semnătura directorului de departament  
 
30.09.2014      .............................................................. 
 
 
 
 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare  Ponderea exprimată în % 
[total = 100%] 

10.1 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 20% 
10.2 Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% 
10.3 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10% 
10.4 Notele acordate pentru proiecte, teme de casă, referate, studii de caz  
10.5 Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice   
şi/sau la concursuri profesionale 

 

10.6 Alte note      ...............................  
10.7 Nota acordată la examinarea finală 50% 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:E-examen scris  
(aspectele teoretice predate descrise  și  aplicate  în  exerciţii  și  probleme) 
 
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5): 
Cunoașterea metodei și formulelor cerute în 
exercițiu/problema și efectuarea primului pas spre 
rezolvare (primele înlocuiri în formule). 
 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10): 
Cunoașterea metodei și formulelor cerute în 
exercițiu/problema și efectuarea tuturor  pașilor necesari 
finalizării rezolvării. 
 


