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FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

Departament Departamentul de Matematică şi Informatică 

Domeniul de studiu Matematică 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Matematică informatică 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Teoria aproximării pe spaţii abstracte 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380601S05I039 Obligatoriu 3 1 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Adrian Nicolae BRANGA 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Conf. univ. dr. Adrian Nicolae BRANGA 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 2 0 0 4 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 28 0 0 56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

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

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 

● Analiză matematică; 
● Analiză reală şi elemente de teoria măsurii şi integrării; 
● Analiză funcţională; 
● Analiză numerică. 
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De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
De desfăşurare a cursului ● Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi software adecvat. 

De desfăşurare a sem/lab/pr ● Sală de seminar, dotată corespunzător: tablă, laptop, videoproiector. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Identificarea noţiunilor specifice teoriei aproximării pe spaţii abstracte; 
● Demonstrarea rezultatelor din domeniul aproximării pe spaţii abstracte 
folosind diferite concepte şi rationamente matematice; 
● Aplicarea aproximării pe spaţii abstracte la rezolvarea unor probleme care 
descriu diverse fenomene şi procese; 
● Realizarea de lucrări şi proiecte ce tratează probleme din diferite domenii 
ştiinţifice, inginereşti şi economice utilizând aproximarea pe spaţii abstracte; 
● Înţelegerea metodelor şi algoritmilor specifici teoriei aproximării; 
● Abilităţi de cercetare şi creativitate în domeniul aproximării pe spaţii 
abstracte. 

Competenţe transversale 

● Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini 
responsabile faţă de domeniul ştiinţific-profesional, pentru valorificarea 
creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de 
etică profesională; 
● Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-o echipă 
interdisciplinară prin asumarea unor funcţii de execuţie şi conducere, cu 
dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală, de 
relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse; 
● Elaborarea proiectului propiu de dezvoltare profesională; utilizarea unor 
metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a 
capacităţilor, de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei 
societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi în limba engleză. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei ● Însuşirea principalelor rezultate teoretice specifice teoriei 

aproximării pe spaţii abstracte şi a metodelor de aplicare a acestora la 
rezolvarea unor probleme din diferite domenii ştiinţifice, inginereşti şi 
economice. 

Obiectivele specifice ● Înţelegerea şi utilizarea caracterisiticilor fundamentale ale 
aproximării pe spaţii abstracte; 
● Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru elaborarea metodelor şi 
algoritmilor specifici teoriei aproximării; 
● Aplicarea metodelor şi procedeelor învăţate la rezolvarea unor 
probleme complexe din ştiinţă, inginerie şi economie. 
 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 • Spaţii de funcţii utilizate: spaţii metrice, spaţii liniare normate, spaţii Banach, spaţii cu 2 
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produs scalar, spaţii Hilbert. 

Curs 2 • Problema generală de aproximare optimală: definirea problemei generale, teoreme 
de existenţă a soluţiilor, rezultate privind unicitatea soluţiei. 

2 

Curs 3 • Problema generală de aproximare optimală: teoreme de caracterizare a soluţiilor, 
dependenţa continuă de date a soluţiilor. 

2 

Curs 4 • Problema generală de aproximare optimală: metode de determinare efectivă a 
soluţiilor, analiza convergenţei şi a erorilor în cadrul aproximării optimale, exemple şi 
particularizări. 

2 

Curs 5 Proiecţii metrice: noţiunea de proiecţie metrică, continuitatea proiecţiilor metrice, 
proprietatea lui Lipschitz pentru proiecţiile metrice, liniaritatea proiecţiilor metrice. 

2 

Curs 6 Proiecţii metrice: proiecţii metrice pe mulţimi convexe, proiecţii metrice pe mulţimi 
Chebyshev convexe, proiecţii metrice pe conuri convexe. 

2 

Curs 7 Proiecţii metrice: proiecţii metrice pe subspaţii, principiul reducerii privind proiecţiile 
metrice, aplicaţii ale proiecţiilor metrice. 

2 

Curs 8 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari: 
introducere în teoria punctelor fixe, metoda iterativă a lui Picard. 

2 

Curs 9 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari: 
metoda iterativă a lui Krasnoselskij, metoda iterativă a lui Mann, metoda iterativă a 
lui Ishikawa. 

2 

Curs 10 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari:     
stabilitatea metodelor iterative, analiza convergenţei metodelor iterative, aplicaţii. 

2 

Curs 11 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: definirea şi 
clasificarea ecuaţiilor operatoriale, teoreme de existenţă; teoreme de unicitate, 
teoreme de convergenţă. 

2 

Curs 12 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: metoda lui 
Newton-Kantorovici, metode iterative de ordin superior, metoda lui Halley-Altman. 

2 

Curs 13 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: metode de tip 
Chebyshev-Halley, metode de tip Euler-Halley, alte metode generalizate. 

2 

Curs 14 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: aplicaţii pentru 
ecuaţii diferenţiale ordinare, aplicaţii pentru ecuaţii integrale neliniare, aplicaţii 
pentru valori proprii. 

2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 • Spaţii de funcţii utilizate: spaţii metrice, spaţii liniare normate, spaţii Banach, spaţii cu 
produs scalar, spaţii Hilbert. 

• (exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 2 • Problema generală de aproximare optimală: definirea problemei generale, teoreme 
de existenţă a soluţiilor, rezultate privind unicitatea soluţiei. 

• (exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 3 • Problema generală de aproximare optimală: teoreme de caracterizare a soluţiilor, 
dependenţa continuă de date a soluţiilor. 

• (exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 4 • Problema generală de aproximare optimală: metode de determinare efectivă a 
soluţiilor, analiza convergenţei şi a erorilor în cadrul aproximării optimale, exemple şi 
particularizări. 

2 
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• (exemple, aplicaţii, probleme) 

Sem 5 Proiecţii metrice: noţiunea de proiecţie metrică, continuitatea proiecţiilor metrice, 
proprietatea lui Lipschitz pentru proiecţiile metrice, liniaritatea proiecţiilor metrice. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 6 Proiecţii metrice: proiecţii metrice pe mulţimi convexe, proiecţii metrice pe mulţimi 
Chebyshev convexe, proiecţii metrice pe conuri convexe. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 7 Proiecţii metrice: proiecţii metrice pe subspaţii, principiul reducerii privind proiecţiile 
metrice, aplicaţii ale proiecţiilor metrice. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 8 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari: 
introducere în teoria punctelor fixe, metoda iterativă a lui Picard. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 9 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari: 
metoda iterativă a lui Krasnoselskij, metoda iterativă a lui Mann, metoda iterativă a 
lui Ishikawa. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 10 Metode iterative pentru determinarea punctelor fixe ale operatorilor neliniari:     
stabilitatea metodelor iterative, analiza convergenţei metodelor iterative, aplicaţii. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 11 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: definirea şi 
clasificarea ecuaţiilor operatoriale, teoreme de existenţă; teoreme de unicitate, 
teoreme de convergenţă. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 12 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: metoda lui 
Newton-Kantorovici, metode iterative de ordin superior, metoda lui Halley-Altman. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 13 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: metode de tip 
Chebyshev-Halley, metode de tip Euler-Halley, alte metode generalizate. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Sem 14 Rezolvarea ecuaţiilor operatoriale neliniare în spaţii liniare normate: aplicaţii pentru 
ecuaţii diferenţiale ordinare, aplicaţii pentru ecuaţii integrale neliniare, aplicaţii 
pentru valori proprii. 
(exemple, aplicaţii, probleme) 

2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Curs: prelegerea participativă, expunerea interactivă, 
dezbaterea, demonstraţia 

Seminar: explicaţia, 
conversaţia euristică, 
exemplificarea, 
problematizarea 

 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 

1. L. V. Kantorovici, G. P. Akilov, Analiză funcţională, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1986. 
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recomandate 2. I. Singer, Best approximation in normed linear spaces by elements of linear subspaces, 
Springer, Berlin 1970. 

3. V. Berinde, Iterative approximation of fixed points, Springer, Berlin, 2007. 

4. A. Branga, S. Crăciunaş, N. Secelean, Analiză funcţională şi teoria aproximării, Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. I. Singer, The theory of best approximation and functional analysis, SIAM, Philadelphia, 
1987. 

2. P. J. Laurent, Approximation et optimisation, Hermann, Paris, 1972. 

3. M. Chen, Z. Chen, G. Chen, Approximate solutions of operator equations, World 
Scientific, 1997. 

4. J. Lindenstrauss, D. Preiss, J. Tier, Fréchet differentiability of Lipschitz functions and 
porous sets in Banach spaces, Princeton University Press, New Jersey, 2012. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

● Absolvenţii pot utiliza cunoştintele şi competenţele dobândite atât pentru cercetarea fundamentală cât şi 
la rezolvarea unor probleme complexe din economie, ştiinţă şi inginerie, în cadrul unor echipe 
multidisciplinare. 
● Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară şi 
din străinătate. 
● Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii se impun întâlniri şi 
discuţii frecvente cu reprezentanţi ai angajatorilor şi ai mediului de afaceri. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

Corectitudinea și completitudinea 
cunoștinţelor 

Evaluare finală orală 
(bilete): expunerea 
liberă a studentului 

20% CEF 

Coerenţa logică 
Conversaţia de 
evaluare 

10% CEF 

Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Chestionare orală 10% CEF 

Criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual 

Evaluare scrisă în 
timpul semestrului, 
referat 

10% CPE 

Participarea activă la 
cursuri 

10% nCPE 

Seminar 

Capacitatea de a opera cu 
cunoștinţele asimilate 

Rezolvarea 
problemelor și 
aplicaţiilor la seminar 

10% CPE 

Capacitatea de aplicare în practică 
Evaluare finală la 
seminar (bilete) 

20% CEF 

Criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual 

Participare activă la 
activităţile de seminar 

10% CPE 

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Mingjun%20Chen&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=%20Zhongying%20Chen&column=author
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=e0a48879bfb45c0305eb71dcf8129697
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Standard minim de performanţă 

● Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie şi practică, rezolvarea unor probleme şi aplicaţii simple. 
 
(*) 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: 15.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Conf. univ. dr. Adrian Nicolae BRANGA  

Director de departament Prof. univ. dr. Mugur ACU  

  

  


