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III. Obiectivele disciplinei
Se urmãreºte aprofundarea cunoºtinþelor de analizã funcþionalã ale studenþilor, dobândite în cadrul studiilor universitare de licenþã. Se prezintã teme referitoare la structurile algebrico-topologice de bazã ale analizei funcþionale: spaþii liniare topologice ºi spaþii local convexe.

IV. Conþinutul disciplinei

1. Complemente de teoria spaþiilor liniare: mulþimi echilibrate, mulþimi convexe, subspaþii liniare maximale, hiperplane
2. Topologii liniare: sisteme fundamentale de vecinãtãþi, operatori între spaþii liniare topologice, continuitatea funcþionalelor liniare, separarea mulþimilor convexe dintr-un spaþiu liniar topologic printr-un hiperplan închis
3. Topologii local convexe: caracterizãri ale spaþiilor local convexe, separarea mulþimilor convexe dintr-un spaþiu local convex printr-un hiperplan închis, mulþimi extremale, puncte extremale
4. Sisteme duale de spaþii liniare: polare, teorema bipolarei, sistemul dual natural generat de un spaþiu local convex separat Hausdorff, topologii slabe, teorema asupra imaginii închise
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VI. Tematica activitãþilor didactice pe sãptãmâni


VII. Metode didactice folosite


VIII. Evaluare
Cunoºtinþele studenþilor vor fi verificate prin douã lucrãri scrise obligatorii: una datã în sãptãmâna a ºaptea a semestrului din materia parcursã în sãptãmânile 1-6 ºi una datã în sesiune din materia parcursã în sãptãmânile 7-14. Media aritmeticã a notelor obþinute la aceste lucrãri,  rotunjitã dacã nu este un numãr întreg, va fi nota finalã. Acei studenþi care doresc sã-ºi îmbunãtãþeascã aceastã notã ºi cei care nu s-au  prezentat la ambele lucrãri scrise pot da o singurã lucrare scrisã din întreaga materie în sesiunea de restanþe.
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