FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
1.2 Facultatea
Facultatea de ştiin e
1.3 Departamentul
Departamentul de Matematic şi Informatic
1.4 Domeniul de studii
Matematic
1.5 Ciclul de studii
Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de studii Matematică
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Analiză III
2.1 Aria de continut
Matematica
2.1 Codul disciplinei
SMATL301
2.2 Titularul activit ilor de curs
Conf.univ. dr.Andrei Horvat-Marc
2.3 Titularul activit ilor de aplica ii
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul
1 2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
2 3.1.2 seminar
3.1 Num r de ore pe s pt mân
4
din care: 3.1.3 laborator
0 3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
28 3.2.2 seminar
3.2 Total ore din planul de înv mânt
56
din care: 3.2.3 laborator
0 3.2.3 proiect
Distribu ia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi noti e
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit i...................................
3.3 Total ore studiu individual
100
3.4 Total ore pe semestru
156
3.5 Num rul de credite
6

DOB

2
0
28
0
ore
22
20
50
6
2

Competen e
transversale

Competen e
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTIN E:
 Operarea cu noţiuni şi metode matematice.
 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor
 Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene
ABILIT TI:
 Aplicarea tehnicilor de rezolvare a problemelor specifice calculului integral pentru funcii de mai
multe variabile.

 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 într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)
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7.1 Obiectivul general al
 Acumularea unor deprinderi specifice lucrului în ehip .
disciplinei
 Formarea unor deprinderi de munc pe diferite tipuri: specificare, implementare,
testare, lansare.
7.2 Obiectivele specifice  Selectarea resurselor informa ionale, utilizarea eficient a surselor de informare,
folosirea adecvat a calific rilor profesionale pentru alinierea la cerin ele unei societ i
dinamice
8. Con inuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observa ii

1. No iunea de curb în R .
2. No iunea de interval şi cea de m sur a unei mul imi din Rn.
3. Integrale curbilinii.
4. Integrale curbilinii care nu depind de drumul de integrare.
5. Integrale duble.
6. Metode de calcul ale integralelor duble
7. Formula lui Green.
Expunere,
8. Schimbarea de variabile în integrala dubl .
conversa ie
9. Aplica ii ale integralelor curbilinii şi ale integralelor duble.
10. Integrale triple.
11. Schimbarea de variabile în integrala tripl
12. Integrale de suprafa
13. Formula lui Gauss-Ostrogradski
14. Aplica ii ale integralelor triple şi a celor de suprafa
Bibliografie:
1. D. B rbosu, A. Horvat-Marc, Matematici de bază, Ed. Universit ii de Nord, 2006
2. I. Coroian. Coroian, Analiză Matematică. Integrarea, Risoprint, Cluj-Napoca, 2001
3. A. Horvat-Marc, Analiză Matematică prin exerciţii şi probleme, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
4. O. St n şil ,O., Analiză Matematică, Ed. Didactic şi Pedagogic , Bucureşti,1981
Metode de
8. 2 Seminar
Observa ii
predare
1. No iunea de drum în R2 şi R3. Elementul de arc.
2. No iunea de interval în Rn. Mul imii m surabile.
3. Integrale curbilinii de prima spe
4. Integrale curbilnii de a doua spe
5. Integrale duble pe domenii dreptunghiulare
6. Integrale duble pe domenii simple în raport cu una din axe
Expunere,
7. Formula lui Green
conversa ie,
8. Schimbarea de variabile în integrala dubl . Trecerea la coordonate polare
exerci iu.
9. Aplica ii ale integralelor curbilini şi a celor duble
10. Integrale triple
11. Schimbarea de variabile în integrala tripl . Trecerea la coordonate sferice.
12. Elemente de teoría suprafe elor. Elementul de arie.
13. Integrale de suprafa . Formula lui Gauss-Ostrogradski
14. Aplica ii ale integralelor triple şi a celor de suprafa
Bibliografie:
1. D. B rbosu, A. Horvat-Marc, M. Lauran Lecţii de analiză matematică pentru ingineri, BiblioPhil, Baia Mare,
2013
2. I. Coroian. Analiză Matematică. Integrarea, Risoprint, Cluj-Napoca, 2002
3. A. Horvat-Marc, Analiză Matematică prin exerciţii şi probleme, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
4. A. Horvat-Marc & I. Taşcu, O altă listă cu exerciţii de analiză matematică, BiblioPhil, Baia Mare, 2012
5. O. St n şil ,O., Analiză Matematică, Ed. Didactic şi Pedagogic , Bucureşti,1981
n

9. Coroborarea/validarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunit ii epistemice,
asocia iilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Con inutul disciplinei asigur asimilarea cunoştin elor de calcul integral, etc.
10. Evaluare
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Tip
activitate
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare
Rezolvarea unui num r de probleme şi exerci ii propuse

10.5 Evaluarea caietului de exerci ii şi analiza activit ii prestate la
Seminar seminar

Proba scris

10.3 Pondere
din nota
final

Discu ie dup proba
scris

75%
25%

10.8 Standard minim de performan
 R spuns corect la o întrebare şi rezolvare corect a unei probleme propuse la proba scris .

Data completării
10.09.2016

Semnătura titularului de curs
Lector univ. dr. Andrei Horvat-Marc

Data avizării în departament
20.09. 2016

Semnătura titularului de seminar
Asistent Monica Lauran

Semnătura directorului de departament
Prof.univ.dr. Vasile Berinde
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