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III. Obiectivele disciplinei
Aprofundarea ºi completarea cunoºtinþelor de calcul diferenþial pentru funcþii de una ºi mai multe variabile cu deschidere spre anumite elemente de calcul diferenþial pentru aplicaþii neliniare definite între spaþii liniare normate.

IV. Conþinutul disciplinei
I) Definiþia diferenþialei Fréchet a unei aplicaþii neliniare  între spaþii liniare normate. Proprietãþi diverse. Numerele derivite ale lui Dini. Funcþii continue care nu admit derivatã în nici un punct.  Generalizãri ale teoremelor de medie clasice ale calculului diferenþial. Teorema de medie a lui Danjoy-Bourbaki. Proprietãþi ale punctului intermediar din diferitele teoreme de medie. Aplicaþii ale teoremelor de medie la demonstrarea în demonstrarea diferitelor inegalilãþi ºi în studiul punctelor de extrem (optim) ale funcþiilor. Derivate ºi diferenþiale de ordin superior a unei funcþii reale ºi a unei aplicaþii neliniare. Stabilirea unor formule pentru derivata de ordinul n a produsului de funcþii. Exerciþii de calcul de derivate de ordinul n pentru diferite funcþii. Unele aspecte speciale legate de formula lui Taylor. Formula lui Taylor pentru aplicaþii neliniare ºi anumite aplicaþii ale ei. Calculul unor limite de ºiruri ºi de  Legãtura dintre funcþiile trigonometrice ºi cele hiperbolice.Relaþii remarcabile.  funcþii folosind formula lui Taylor ºi dezvoltãrile în serii Taylor.
II) Mulþimea funcþiilor care admit primitive ºi raportarea acestei mulþimi la mulþimea funcþiilor continue ºi la mulþimea funcþiilor cu proprietatea lui Darboux. Primitive generalizate. 
III) Metode de aproximare ale soluþiilor unor ecuaþii în mulþimea numerelor reale. Metoda interpolãrii inverse. Separarea rãdãcinilor unei ecuaþii polinomiale ºi calculul aproximantelor acestor rãdãcini pânã la verificarea unui criteriu de eroare. Metoda lui Newton pentru ecuaþii în mulþiumea numerelor reale. Existenþa, unicitatea ºi aproximarea soluþiei. Exemplu concret de aproximare a rãdãcinii unei ecuaþii prin metoda lui Newton. Teoremele de convergenþã. Noþiunea de ordin de convergenþã ºi stabilirea lui în cazul metodei lui Newton, a metodei coardei ºi a metodei lui Steffensen. Estimãri ale ordinului de convergenþã  al metodei care se obþine prin interpolare inversã.
IV) Extreme ºi extreme condiþionate pentru funcþii ºi funcþionale. Extreme concrete de determinare a unor exteme. Aplicaþii diverse a metodei multiplicatorilor lui Lagrange.  Probleme de determinare a unor funcþii care verificã anumite condiþii.
V) Definiþia funcþiei exponenþiale cu ajutorul limitelor de ºiruri. Demonstraþia unor proprietãþi ale funcþiei exponenþiale din cele prezentate la curs. Funcþii care se definesc cu ajutorul funcþiei exponenþiale (funcþia logaritmicã, funcþia putere ºi compuse ale lor. Funcþiile hiperbolice. Proprietãþi ºi aplicaþii. Funcþia exponenþialã de variabilã complexã. Funcþiile trigonometrice ºi inversele lor. Formule asimpltotice. Introducerea numãrului &#960; ºi proprietãþi ale funcþiilor trigonometrice în legãturã cu numãrul &#960;. Ecuaþii funcþionale remarcabile ºi soluþii ale acestora. Legãtura cu funcþiile elementare definite.
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VI. Tematica activitãþilor didactice pe sãptãmâni


VII. Metode didactice folosite


VIII. Evaluare
Examen scris ºi oral în sesiune.

IX. Bibliografie suplimentarã
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