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FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Facultatea 
Stiinte 

Departament Matematica-Informatica 

Domeniul de studiu Matematica-Informatica 

Ciclul de studii Licenta 

Specializarea Matematica-Informatica 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Analiza matematica: Calcul integral pe R^n 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380601F021007 DF I II 6 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen Examen 

Titular activităţi curs Lect. dr. Solomon Andreea 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. dr. Solomon Andreea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

4 4   8 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 28   56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat:  numarul de ore de tutorat este inclus in numarul de ore al activitatilor enumerate mai 
sus 

 

Examinări: :  numarul de ore pentru pregatirea examinarilor este inclus in numarul de ore al 
activitatilor enumerate mai sus 

 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  94 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 150 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
De curriculum Analiza matematica nivel liceu, analiza matematica calcul diferential pe R^n 

De competenţe Analiza matematica nivel liceu, analiza matematica calcul diferential pe R^n 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
De desfăşurare a cursului Participare activă 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
Lectura bibliografiei recomandate,elaborarea şi susţinerea 

lucrărilorplanificate,participare activă 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii: 

- abilitatea de a genera şi demonstra unele proprietăţi reluate din 

cunoştinţe anterioare; 

● Realizarea de conexiuni între rezultate din diverse capitole sau cu alte 

discipline. 

● Realizarea diferitelor caracterizări ale unor noţiuni studiate într-un capitol 

cu altele descries într-un alt capitol. 

● Argumentarea unor enunţuri, generarea, demonstrarea 

- rezultatele enunţate sunt demonstrate riguros; 

- succesiunea faptelor matematice prezentate se face în mod metodic, toate 

chestiunile putând fi demonstrate folosindu-le pe cele precedente; 

- conceptele şi noţiunile introduse la curs, precum şi notaţiile, sunt 

argumentate judicios, pentru a fi cât mai uşor de reţinut şi de utilizat. 

● capacitatea de organizare şi planificare: 

- organizarea activităţilor aferente cursurilor şi seminariilor este concepută 

astfel încât noţiunile şi rezultatele predate să fie cât mai accesibile, într-o 

înlănţuire logică firească; 

- se are în vedere antrenarea şi stimularea participării studenţilor la actul de 

învăţare 

● Capacitatea de analiză şi sinteză: 

- capacitatea de analiză şi sinteză este stimulată prin exemplele şi aplicaţiile 

(inclusiv a celor cu caracter teoretic) prezente în întreg cursul; 
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Competenţe transversale 

Optimizarea soluţionării unor probleme teoretice şi practice. 

● Capacitatea absolventului de a utiliza cunoştinţele acumulate în perioada 

ulterioară de studiu. 

● Înzestrarea cu minimul de abilităţi necesare activităţii de cercetare. 

● Capacitatea de a generaliza şi de a rezolva anumite probleme. 

● Deprindere de învăţare permanentă. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei - însuşirea şi aplicarea unor noţiuni şi rezultate 

fundamentale în studiul analizei matematice; 

- dezvoltarea raţionamentului matematic; 

- crearea unor premize necesare introducerii şi 

demonstrării unor noţiuni şi rezultate ale 

disciplinelor care se studiază în paralel şi a celor 

care urmează a fi studiate, atât în domeniul matematicii cât şi al 

informaticii. 

Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţii de conexiune a elementelor de analiza 

matematica si a celor dobandite la alte discipline, dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă, a colaborării şi interacţiunii cu colegii 

în vederea realizării unor referate mai complexe, cultivarea unei 

atitudini pozitive şi a pasiunii pentru studiul acestei discipline şi 

pentru cercetarea ştiinţifică. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Integrala Riemann. 2 

Curs 2 Integrale improprii. Definitie, clasificare. 2 

Curs 3 Integrale improprii. Criterii de convergenta. 2 

Curs 4 Integrale cu parametru. 2 

Curs 5 Functiile Beta si Gamma . 2 

Curs 6 Integrala dubla. 2 

Curs 7 Schimbari de variabila in integrala dubla. 2 

Curs 8 Integrala tripla. 2 

Curs 9 Aplicatii ale integralelor multiple. 2 



Tel: +40 (269) 211 083 
Fax: +40 (269) 210 298 

Fax: +40 (269) 430 110 

 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Prorector Programe Academice    
 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

 

Curs 10 Curbe in plan si in spatiu. 2 

Curs 11 Integrale curbilinii. 2 

Curs 12 Forme diferentiale exacte. 2 

Curs 13 Integrale de suprafata. 2 

Curs 14 Formule integrale. 2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Integrala Riemann. Aplicatii 2 

Sem 2 Integrale improprii. Definitie, clasificare. Aplicatii 2. 

Sem 3 Integrale improprii. Criterii de convergenta. Aplicatii 2 

Sem 4 Integrale cu parametru. Aplicatii 2 

Sem 5 Functiile Beta si Gamma . Aplicatii 2 

Sem 6 Integrala dubla. Aplicatii 2 

Sem 7 Schimbari de variabila in integrala dubla. Aplicatii 2 

Sem 8 Integrala tripla. Aplicatii 2 

Sem 9 Aplicatii ale integralelor multiple. Aplicatii 2 

Sem 10 Curbe in plan si in spatiu. Aplicatii 2 

Sem 11 Integrale curbilinii. Aplicatii 2 

Sem 12 Forme diferentiale exacte. Aplicatii 2 

Sem 13 Integrale de suprafata. Aplicatii 2 

Sem 14 Formule integrale. Aplicatii 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Expunere, problematizare, demonstratie. Exemplificarea notiunilor prin exercitii  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

M. Nicolescu, N. Dinculescu, S. Marcus – “Analiză matematică” Vol. I şi II, Bucureşti, 
1980. 

Colojoară I. – “Analiză matematică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Saichin A.  – “Exercitii si problem de calcul integral” Ed. Tehnica 1958 

Acu D., Lupaş L. – “Culegere de probleme de analiză matematică ” Sibiu, 1987 

Aramă L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul diferenţial şi integral” 
Bucureşti 1978 

 Acu D. – “Culegere de probleme de analiză matematică I” Sibiu, 1978. 
 

Stănăşilă O. – “Analiză matematică” Bucureşti 1981. 
 

Demidovici D. P. – “Culegere de probleme şi exerciţii de analiză matematică” Bucureşti, 
1964. 
 

Lipovan O. – “Analiză matematică”, Editura Politehnica, Timişoara 2000 

Saichin A.  – “Exercitii si problem de calcul integral” Ed. Tehnica 1958 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

Raspunsurile la examen  evaluare scrisa 60  

Lucrare scrisa evaluare scrisa 
20  

Laborator Activitate la seminar 
Evaluare scrisa si 

orala 
20  

Standard minim de performanţă 

Notiuni teoretice fundamentale, capacitatea de a rezolva exercitii cu grad minim de dificultate. 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 18. 09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. Univ. dr. Andreea Solomon  

Director de departament Prof.univ.dr. Mugur Acu  

  

  

 

 

 


