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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Capitole speciale de analiză 1 
2.2. Titularul activităților de curs Prof. dr. Adina Luminița Sasu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Prof. dr. Adina Luminița Sasu 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 50 
Examinări 4 
Tutorat  2 

3.7. Total ore studiu individual  144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Număr de credite 8 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Analiză Matematică 1, Analiză Matematică 2, Analiză funcţională 
4.2. de competențe  Absolvent al unei specializări de Matematică (sau al unei specializări 

de licenţă la care Analiza matematică se regăseşte în parcursul 
academic). 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs / Google Meet. 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de seminar / Google Meet. 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Aplicarea corectă a metodelor şi principiilor de 

bază în rezolvarea problemelor de matematică 
superioară 
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 Elaborarea unor proiecte și lucrări de prezentare a 
unor rezultate și metode matematice 

 Recunoaşterea principalelor clase/tipuri de 
probleme matematice şi selectarea metodelor şi a 
tehnicilor adecvate pentru rezolvarea lor 

 Elaborarea și prezentarea unor proiecte și/sau 
lucrări vizând rezultatele obținute prin prelucrarea 
datelor 

Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 
eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile 
faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului 
potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională 

 Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor 
organizate în echipă  

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a 
resurselor de comunicare şi formare profesională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilităților de a rezolva probleme care utilizează 

rezolventa și componentele spectrului unui operator închis. 
Formarea deprinderilor de a folosi metode de studiu care 
implică diverse clase de operatori adjuncți și autoadjuncți. 
Însușirea  unor noțiuni de bază  din teoria sistemelor autonome. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC):  Să cunoască noţiunile de bază şi să 
înţeleagă teoremele importante. 
Ob. de abilitare (OAb): Dezvoltarea abilităților de a aplica 
corect rezultatele și metodele predate la curs și la seminar  
pentru  rezolvarea diverselor clase de probleme. 
Ob. Atitudinale (OAt): Formarea și dezvoltarea capacităţii de 
analiză și sinteză. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Capitolul 1: Elemente de teorie spectrală 

1.1  Operatori liniari inversabili 
1.2 Operatori liniari închiși (definiții 
echivalente, proprietățile inversului,  
condiţie suficientă pentru închiderea 
imaginii unui operator liniar închis) 
1.3  Rezolventa și spectrul unui operator 
închis (identitatea rezolventei, proprietăţi 

Prelegere participativă,  ex-
punere, problematizare, de-
monstraţie, dialog interactiv 
cu studenții. 
Utilizare Google Classroom 
și Google Meet. 

Referințele:  1, 4  și 8. 

Lectură facultativă: 2, 3, 6. 
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topologice ale mulţimii rezolventă, 
proprietăţi topologice ale spectrului, 
spectrul unui operator mărginit în spaţii 
Banach complexe) 
1.4  Clasificarea punctelor spectrului unui 
operator liniar închis (spectrul punctual, 
spectrul continuu, spectrul rezidual, 
spectrul de aproximare, teorema de 
caracterizare a spectrului de aproximare, 
proprietăţile spectrului de aproximare) 

Capitolul 2: Operatori adjuncți și aplicații 
în teoria controlului 

2.1  Elemente recapitulative - ajunctul unui 
operator liniar mărginit în spații Hilbert 
2.2  Adjunctul unui operator liniar dens 
definit în spații Hilbert (definiţie, 
proprietăţile operatorului adjunct, adjunctul 
inversului unui operator dens definit, 
teorema de descompunere a spaţiului) 
2.3  Proprietăți spectrale ale operatorilor 
dens definiți autoadjuncți în spații Hilbert 
(spectrul punctual, spectrul rezidual, 
spectrul de aproximare, caracterizarea 
mulţimii rezolventă, spectrul operatorilor 
dens definiţi autoadjuncţi) 
2.4  Adjunctul unui operator liniar mărginit 
în spații Banach (definiţie, condiții de 
densitate pentru imaginea unui operator și 
imaginea adjunctului, operaţii cu operatori 
adjuncţi în spaţii Banach) 
2.5.  Proprietăți de incluziune între 
imaginile a doi operatori exprimate în 
limbaj de operatori adjuncți 

Prelegere participativă,  ex-
punere, problematizare, de-
monstraţie, dialog interactiv 
cu studenții. 
Utilizare Google Classroom 
și Google Meet. 

Referințele:  1, 4, 5  și 8. 

Lectură facultativă: 2, 3, 6. 

Capitolul 3: Semigrupuri de operatori 
liniari 

3.1 Semigrup de operatori liniari (definiţie, 
proprietatea de creștere exponențială, 
generator infinitezimal, teorema de 
unicitate a generării, proprietăți) 
3.2. Semigrupuri uniform continue 

Prelegere participativă,  ex-
punere, problematizare, de-
monstraţie, dialog interactiv 
cu studenții. 
Utilizare Google Classroom 
și Google Meet. 

Referințele 1, 5, 7 și 8. 
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3.3.  - grupuri 

   

Bibliografie 
1. M. Megan, A. L. Sasu, B. Sasu, Modelări matematice şi comportări asimptotice ale sistemelor cu 
control, Colecţia Matematici Moderne, Editura Politehnica, 2008. 
2. W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill, 1991. 
3. K. Yosida,  Functional Analysis, Springer,  6th ed. 1995. 
4. E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, Wiley Classics Library, 1989. 
5. J. Zabczyk, Mathematical Control Theory:  An Introduction, Birkhauser, 1992.  
6. A. L. Sasu, B. Sasu,  Sisteme liniare cu control, Colecţia Student, Editura Politehnica, 2003. 
7. A. Pazy,  Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations, Springer-
Verlag, Berlin, New York, 1983. 
8. A. L. Sasu, Capitole speciale de analiză 1, Notițe de curs, 2020/2021 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

Se urmăreşte aplicativ fiecare punct din  
tematica cursului cu exemple şi 
contraexemple. Se rezolvă exerciții 
specifice fiecărei teme de la curs. 

Problematizare, demons-
traţie, dialog interactiv cu 
studenţii, modelare, studiu de 
caz.  
Utilizare Google Classroom 
și Google Meet. 

Referințele: 1, 4, 7 și 8. 
Facultativ:  2, 3, 5, 6. 

   
Bibliografie 

1. M. Megan, A. L. Sasu, B. Sasu, Modelări matematice şi comportări asimptotice ale sistemelor cu 
control, Colecţia Matematici Moderne, Editura Politehnica, 2008. 
2. W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill, 1991. 
3. K. Yosida,  Functional Analysis, Springer,  6th ed. 1995. 
4. E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, Wiley Classics Library, 1989. 
5. J. Zabczyk, Mathematical Control Theory:  An Introduction, Birkhauser, 1992.  
6. A. L. Sasu, B. Sasu,  Sisteme liniare cu control, Colecţia Student, Editura Politehnica, 2003. 
7. A. Pazy,  Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations, Springer-
Verlag, Berlin, New York, 1983. 
8. A. L. Sasu, Capitole speciale de analiză 1, Notițe de seminar, 2020/2021 
 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspecte 
fundamentale de teorie spectrală, operatori adjuncți și sisteme autonome.  Cunoştinţele dobândite la 
aceasta disciplină sunt esențiale pentru orice studiu de caz care utilizează modele reprezentate prin 
sisteme liniare cu control. Competențele oferite de această disciplină sunt necesare unui absolvent de  
master  pentru a identifica soluții eficiente de rezolvare a unor probleme concrete din domeniul  sisteme 
dinamice autonome, în diverse domenii de activitate. 
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10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificarea cunoştinţelor teoretice. Examen 25% 
Temă/proiect 

individual 
25% 

10.5. Seminar/laborator Verificarea cunoştinţelor aplicative. Examen 25% 
Temă/proiect 

individual 
25% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi a conexiunilor dintre acestea. Pregătirea şi expunerea unui proiect 
individual care constă în rezolvarea unor aplicații. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
  18.09.2020                                 Prof. dr. Adina Luminița Sasu                  Prof. dr. Adina Luminița Sasu 
 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


