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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 geometrie 2 
2.2. Titularul activităților de curs Conf. Cornelia Vizman 
2.3. Titularul activităților de seminar  Conf. Cornelia Vizman 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei Ob 
 
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  69 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 16 
Examinări 10 
Tutorat  10 

3.7. Total ore studiu individual  119   

3.8. Total ore pe semestru 175   

3.9. Număr de credite 7   

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Curbe si suprafete, Geometrie diferentiala 
4.2. de competențe  Operarea cu notiuni si metode matematice complexe 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Google meet 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google meet 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Capacitatea de a construi şi dezvolta argumentări 

logice cu scopul demonstrării unor rezultate 
matematice, cu identificarea clară a ipotezelor şi 
concluziilor 

 Capacitatea de a identifica conceptele şi tehnicile 
de demonstraţie matematică adecvate 

 Capacitatea de a sintetiza informatie matematica si 
de a elabora proiecte individuale utilizând diferite 
metode de demonstraţie 

Competențe transversale   Capacitatea de a utiliza raţionamente matematice în 
diverse situatii 

 Capacitatea de a comunica rezultate matematice 
unor nematematicieni 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu rezultate esentiale de geometrie euclidiana si 

neeuclidiana 
7.2. Obiectivele specifice  Obiectiv de cunoaștere: să prezinte concepte si rezultate 

matematice; să descrie mersul demonstratiilor. 
Obiectiv de abilitare: să identifice metoda potrivită de rezolvare 
a unei probleme concrete; să facă conexiuni cu cunostinte 
matematice anterioare; să structureze logic informatie 
matematica diversă in elaborarea unui referat 
Obiectiv atitudinal: să argumenteze cu exemple frumusetea si  
importanța matematicii  

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Varietăți Riemanniene, exemple de metrici 
Riemanniene, conexiunea Levi-Civita (6 ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

La curs se vor utiliza platforma de 
e-learning Google Classroom, 
platforma de videoconferință 
Google Meet 

2. Definitia geodezicelor, aplicatia exponentiala, 
proprietati de minimizare ale geodezicelor (2 
ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

 

3. Curbura: tensorul de curbura Riemann, 
curbura sectionala, curbura Ricci, curbura 
scalara. (4 ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

 

4. Subvarietati Riemanniene: exemple, a 
doua forma fundamentala, ecuatiile Gauss--
Codazzi. (4 ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 
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5. Campuri Jacobi : ecuatia Jacobi, puncte 
cojugate (4 ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

 

6. Completitudine: teoremele Hopf--Rinow 
si Cartan--Hadamard  (4 ore) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

 

7. Curbura onstanta: classificare (4 ore) Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

 

Bibliografie 
[1] S. Gallot, D. Hulin and J. Lafontaine, Riemannian geometry, Springer, 1987 
[2] M.P. do Carmo, Riemannian Geometry, Birkhauser, 1992 
[3] L. Ornea, O Introducere in Geometria Diferentiala, Ed. Theta, 2017 
[4] J. M. Lee, Introduction to Riemannian manifolds, Springer, Second edition, 2018 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

Seminarul urmareste indeaproape continutul 
cursului 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

La seminar se vor utiliza 
platforma de e-learning Google 
Classroom, platforma de 
videoconferință Google Meet 
- Rezolvarea de catre studenti a 
unor teme de casa de-a lungul 
intregului semestru. 
- Prezentarea unor referate 
pregatite in prealabil de catre 
studenti 

Bibliografie 
aceeasi ca mai sus 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei imbina cunostinte acumulate de studenti in anii de studiu precedenti, studentii 
intelegand astfel cum domenii aparent disparate ajuta la demonstrarea unor importante rezultate 
matematice. Cunostintele matematice studiate la acest curs au o importanta componenta vizuala, iar 
referatele ce urmeaza a fi pregatite de catre studenti sunt astfel alese încat sa-i antreneze in transmiterea 
frumusetii matematicii si celor ce nu sunt specialisti. Competențele oferite de această disciplină sunt 
necesare atat unui cercetator, cat si unui cadru didactic.  
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Proba de examen va consta din 
tratarea in scris a trei subiecte cu 
diferite grade de dificultate 

Lucrare scrisa 50,00% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Prezenta activa in timpul anului la 
seminar 
Pregatirea unui referat 

Rezolvarea temelor de casa  
Prezentarea referatului 

50,00% 

10.6. Standard minim de performanță 
Nota 5 se acorda pentru rezolvarea subiectului cu grad mic de dificultate si prezentarea referatului 



.. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATIC
DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ

 

  

 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    21.09.2020                                 Conf. Cornelia Vizman                      Conf. Cornelia Vizman 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


