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FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituţia de învăţământ superior  Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2. Facultatea Matematică şi 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  analiza  2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.  dr.  Traian  Ceauşu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar  Conf.  dr.  Traian  Ceauşu 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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/laborator  

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

56 din care: 3.5 curs 28 3.6. 

seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Examinări 15 

Tutorat  2 

3.7. Total ore studiu 

individual  

119 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Număr de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Nu e cazul 

Cunoştințe elementare de matematică și abilități de rezolvare a problemelor 4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs cu tablă şi videoproiector 

Sală de seminar dotată corespunzător  5.2.de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului  
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Operarea cu noţiuni si metode matematice 

• Prelucrarea matematica a datelor, analiza 

şi interpretarea unor fenomene şi procese  

• Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 

• Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 

• Demonstrarea rezultatelor matematice 

folosind diferite concepte şi rationamente 

matematice 

Competenţe 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 si eficace a 

activităţilor organizate în echipa  

• 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 internaţională 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul  se  doreste  a  fi  o  prezentare  atractiva   a  mai  

multor  probleme  care  fac  parte  din  aria  analizei  

matematice.  Se  abordeaza  o  problematica  extrem  de  

variata   si  se  urmareste  o  intregire  a  culturii  generale  

a   studentilor.  Prezentarea  notiunilor  de  baza  din  

matematica  moderna  ca  metode  de  lucru  extrem  de  

puternice  si  elegante  este  menita  sa  orienteze  cat  

mai  multi  utilizatori  de  matematica catre  studiul  ei. 

7.2. Obiectivele specifice  Se  dau  noi  demonstratii  ale  unor  teoreme  clasice  si  se  

stabilesc  conexiuni  noi  intre  diferite  domenii  ale  

matematicii.  Comentariile  dedicate  unor  teoreme  

celebre  aduc  in  actualitate  o  serie  contributii  ale  
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matematicienilor  romani.  In  acest  sens  se  pun  in  

evidenta   contributiile  pe  care  le  aduc  la  cultivarea  

matematicii  gazetele  si  revistele  care  se  tiparesc  in  

tara  noastra. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

C1.  Clase  speciale  de  

mulţimi.  Funcţii  măsurabile 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C2. Măsuri  pozitive  sigma  

finite. Măsuri  exterioare.  

Măsura  lui  Lebesgue 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C3. Spaţiile  Lebesgue  L
p
µ 

Conexiuni  între  aceste  

spaţii 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C4. Inegalitatea  lui  Jensen dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C5. Inegalitatea  lui  Young. 

Inegalitatea  lui  Bernoulli 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C6. Inegalitatea  lui  Rogers 

– Holder implică  inegalitatea  

lui  Minkowski 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C7.  Inegalitatea  lui  

Minkowski implică  

inegalitatea  lui  Rogers – 

Holder  

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C8. Inegalitatea  lui  Cauchy  

implică  inegalitatea  Rogers 

– Holder  

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C9.  Teorema  lui  Riesz – 

Thorin.  Operatorul  Fourier.  

Operatorul  de  convoluţie 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 
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C10.  Numărul  e dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C11.  Integrale  Riemenn  

generalizate 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C12.  Inegalităţle  lui  Hardy dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C13.  Şiruri  definite  prin  

integrale 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

C14.  Funcţiile  beta  şi  

gama  ale  lui  Euler 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, demonstratia, 

exemplificarea 

 

Bibliografie 

 Traian  Ceausu,  Capitole   speciale   de  analiză   matematică.  Editura   Matrix   Rom,       

Bucureşti,  2018 

 Traian  Ceausu,  Mihail  Megan,  Funcţii  reale,  Editura Mirton, Timisoara, 2005  

 Constantin  Niculescu,  Analiza matematica pe dreapta reala. O abordare contemporana,    

Editura Universitaria Craiova, 2002 

  Dorin  Andrica,   Mihai  Piticari,  On  a  class  of  convergent  sequences  defined  by  

integrals,  General  Mathematics  2 2006 ,  43 – 54 

Valeriu  Anisiu,  Limite  de  şiruri  utilizând  integrala  Lebesgue,   Didactica  Matematică,  33 

2015  11 – 15 

Paul  Loya,  Dirichlet  and  Fresnel  integrals  via  iterated  integration,  Mathematics  Magazine,  

1 2005  63 – 67 

Octavian  Stănăşilă,  Analiză  Matematică,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti, 1981 

  Vasile  Pop,  Ecuatii  functionale. Ecuatii  clasice  si  probleme,  Editura  Mediamira, Cluj – 

Napoca, 2002 

  Dumitru  Popa, Exercitii de  analiza  matematica, Editura Mira,  Bucuresti,  2007 

  Eugen  Popa,  Analiza matematica. Culegere de probleme, Editura Gil, Zalau, 2005 

 

  Florin  Stanescu,  Inegalitati  integrale,  Editura  Paralela  45,  Pitesti,  2015 
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8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

Urmeaza cursul predat prin 

rezolvarea de probleme, 

pentru fixarea consideratiilor 

teoretice predate 

Prelegerea participativa, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

problematizarea, exemplificarea, 

algoritmizarea 

 

 

Bibliografie 

Traian  Ceausu,  Capitole  speciale  de analiză  matematică.  Editura   Matrix   Rom,       

Bucureşti,  2018 

 Traian  Ceausu,  Mihail  Megan,  Funcţii  reale,  Editura Mirton, Timisoara, 2005  

 Constantin  Niculescu,  Analiza matematica pe dreapta reala. O abordare contemporana,    

Editura Universitaria Craiova, 2002 

  Dorin  Andrica,   Mihai  Piticari,  On  a  class  of  convergent  sequences  defined  by  

integrals,  General  Mathematics  2 2006 ,  43 – 54 

Valeriu  Anisiu,  Limite  de  şiruri  utilizând  integrala  Lebesgue,   Didactica  Matematică,  33 

2015  11 – 15 

Paul  Loya,  Dirichlet  and  Fresnel  integrals  via  iterated  integration,  Mathematics  Magazine,  

1 2005  63 – 67 

Octavian  Stănăşilă,  Analiză  Matematică,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti, 1981 

Traian  Ceausu, Ana  Cristina  Muntean, Ioan  Stana, Echivalenta unor inegalitati clasice, 

Editura Mirton, Timisoara, 2007 

  Marin  Chirciu,  Inegalitati  algebrice,  Editura  Paralela  45,  Pitesti,  2014 

Mihail  Megan, Adina  Luminita  Sasu, Bogdan  Sasu, Calcul diferential si  integral in R prin 

exercitii si probleme, Editura Universitatii  de Vest, Timisoara, 2003 

Constantin  Niculescu,  Analiza matematica pe dreapta reala. O abordare contemporana, Editura 

Universitaria Craiova, 2002 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului   

Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă 

aspectele fundamentale necesare familiarizării cu aplicatiile analizei matematice. Competenţele 

oferite de această disciplină sunt necesare oricarui matematician, respectiv viitor profesor. 

 

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 a 3 subiecte cu diferite 

grade de dificultate 

Proba scrisa                                  60% 

10.5. 

Seminar/laborator 

Rezolvarea de probleme la tabla Evaluarea activitatii 

studentilor din timpul 

anului 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Nota 5 se acorda pentru rezolvarea unei probleme la tabla in cursul anului si pentru  rezolvarea 

subiectului care are  gradul  cel mai   mic de dificultate din cadrul probei scrise 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 

  01. 10. 2018                Conf.  dr.  Traian  Ceausu                 Conf.  dr.  Traian  Ceausu 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

                   Prof. dr. Bogdan Sasu 

 


