
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Matematică si Informatică 

1.3 Departamentul Departamentul de Matematică 

1.4 Domeniul de studii Matematică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Matematică + Matematică Informatică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Matematica de bază 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Teodora Catinas 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

lect. univ. dr. Teodora Catinas 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 5 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Gândire matematică, problematizare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu infrastructură adecvată. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar cu infrastructură adecvată. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  C1.1: Identificarea notiunilor, descrierea teoriilor si utilizarea limbajului specific 

 C5.3: Construirea si dezvoltarea de  argumentari logice cu scopul demonstrarii unor 

rezultate matematice, cu identificarea clara a ipotezelor si concluziilor 
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 CT1: Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, manifestarea unor atitudini 

responsabile fata de domeniul stiintific si didactic, pentru valorificarea optima si creativa a 

propriului potential in situatii specifice, cur respectarea principiilor si a normelor de etica 

profesionala.  

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Mulţimi. Relaţii. Funcţii. Mulţimi de numere 

(N,Z,Q,R,R\Q).  

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aprofundarea  unor cunoştinţe clasice de algebră, analiză matematică 

şi geometrie.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 Inţelegerea unor concepte matematice de baza si dezvoltarea capacitatii 

de a opera cu acestea  

 Dezvoltarea abilitatii de a formula şi comunica oral şi în scris idei şi 

concepte matematice. 

 Dezvoltarea abilitatii de a rezolva anumite probleme de algebră, analiză 

matematică şi geometrie. 

(-Din domeniul algebrei se vor aborda capitolele:  mulţimi, relaţii, funcţii, 

inducţie matematică - cu demonstrarea unor inegalităţi fundamentale,  

polinoame şi ecuaţii algebrice, elemente de combinatorica,  numere complexe 

sub formă algebrică şi trigonometrică, determinanţi şi matrici cu unele 

aplicaţii ale lor, sisteme de ecuatii liniare si structuri algebrice. 

-Din domeniul analizei matematice se vor aborda capitolele: şiruri şi limite 

de şiruri, limite de funcţii şi continuitatea funcţiilor, derivata unei funcţii, 

aplicaţii ale calculului diferenţial, primitive şi calculul lor, integrale şi 

calculul lor. 

-Din domeniul geometriei se vor aborda unele proprietaţi legate de triunghi si 

cerc şi relaţii metrice.) 



2. Principiul inductiei matematice. Aplicatii. Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

3. Demonstrarea unor inegalităţi remarcabile (ineg. 

lui Bernoulli, ineg. completa a mediilor). 

 

 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

4. Polinoame şi ecuaţii algebrice. Teorema restului. 

Teorema fundamentală a algebrei. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

5. Relaţii între rădăcinile şi coeficienţii polinoamelor. 

Polinoame simetrice 

 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

6. Derivatele succesive ale unui polinom. Rădăcini 

multiple ale unui polinom. Formulele lui Mac 

Laurin si Taylor pentru polinoame. 

 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

7. Elemente de combinatorica (permutari, 

aranjamente, combinari, binomul lui Newton). 

Numere complexe, operaţii cu numere complexe 

sub forma algebrica si sub formă trigonometrică,       

formula lui Moivre, aplicaţii. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

8. Matrici şi operaţii cu matrici, determinanţi, inversa  

      unei matrici, metode de inversare.  

 

 

      Lucrare de control. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

Evaluare partiala. 

 

9. Metode de rezolvare a sistemelor de ecuatii liniare.  

Structuri algebrice (grup, inel, corp). Proprietati de 

baza ale acestora. 

 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

10. Şiruri, subşiruri, limite de şiruri, câteva limite  

fundamentale. 

 

 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

11. Limita unei funcţii într-un punct, continuitatea  

funcţiilor, derivata unei funcţii (definiţie, 

proprietăţi, interpretare geometrică) 

Teoremele fundamentale ale calculului diferenţial 

şi unele aplicaţii ale acestora. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

12. Primitive şi metode de calcul ale acestora, schim-  

barea de variabilă şi integrarea prin părţi, determi- 

narea primitivelor funcţiilor raţionale. 

  

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

13. Integrala definită, definiţie, proprietăţi, integrarea 

prin părţi şi schimbarea de variabilă.  

Aplicaţii ale integralelor definite la calculul de arii,  

      volume, lungimi de grafice. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

14. Proprietăţi geometrice legate de triunghi şi de cerc.      

      Unele relaţii metrice remarcabile. 

Expunere, conversaţie, 

demonstraţie, 

problematizare. 

 

Bibliografie 

[1] D. ANDRICA, D. I. DUCA, I. PURDEA, I. POP: Matematica de bază, Editura Studium, Cluj-Napoca,  

     2005. 

[2] Ş. COBZAŞ: Analiză matematică (Calcul diferenţial), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997. 



[3] D. I. DUCA, M. MEGAN, I. PURDEA, O. POP: Matematică pentru clasa a XII-a, Editura GIL 

Educaţional, Zalău, 1999. 

[4] G. M. FIHTENHOLŢ, Curs de calcul diferenţial şi integral (vol.I şi II), Editura Tehnică, Bucureşti, 

1963, 1965. 

[5] M. MEGAN, A. L. SASU, M. NEAMŢU şi A. CRĂCIUNESCU: Bazele analizei matematice prin 

exerciţii şi probleme, Editura Helicon, Timişoara,1996.  

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Probleme cu multimi si functii. Aplicatii ale 

principiului inductiei matematice. 

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

2. Probleme cu polinoame şi ecuaţii algebrice. Conversaţie şi 

problematizare. 

 

3. Aplicatii ale relaţiilor între rădăcinile şi coeficienţii 

polinoamelor. Calculul unor sume finite. 

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

4. Elemente de combinatorică şi probleme legate de  

   dezvoltarea binomială.  

Numere complexe, operaţii cu numere complexe sub    

forma algebrica si sub formă trigonometrică.       

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

5. Calculul unor determinanţi specifici şi probleme cu  

    matrici. Rezolvarea unor sisteme de ecuatii liniare. 

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

6. Probleme legate de şiruri, limite de şiruri si limite         

de functii. 

    Formulele de derivare şi calculul derivatelor unor  

    funcţii. Aplicaţii ale calculului diferenţial. 

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

7. Calcul de primitive prin diferitele metode expuse la  

    curs. Calcule de arii, volume şi lungimi de grafice 

    cu  ajutorul integralelor definite. 

Conversaţie şi 

problematizare. 

 

Bibliografie 

 

[6] D. M. BĂTINEŢU, I. V. MAFTEI, I.M. STANCU-MINASIAN: Exerciţii şi probleme de analiză 

matematică pentru clasele a XI-a şi a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 

[7] C. NĂSTĂSESCU, C. NIŢĂ, M. BRANDIBURU, D. JOIŢA: Exerciţii şi probleme de algebră pentru 

clasele IX – XII, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.  

[8] D. I. DUCA, E. DUCA: Exerciţii şi probleme de analiză matematică (vol. 1 şi 2), Casa Cărţii de Stiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009. 

[9] I. STAMATE, I. CRIŞAN: Culegere de probleme de algebră şi analiză matematică pentru licee, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 

[10] I. STAMATE, I. STOIAN: Culegere de exerciţii şi probleme de algebră pentru licee, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În cadrul acestui curs se abordeaza unele dintre problemele cele mai uzuale din matematica elementară, 

absolut necesare înţelegerii materiilor care se predau în facultate. Ne adresăm tuturor studenţilor, dar mai 

ales celor care vin din liceu cu unele lacune, prin aprofundarea cunoştinţelor care se predau în liceu şi unele 

completări ale acestora. 

 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea noţiunilor şi a 

rezultatelor de bază  

Lucrare scrisă la mijlocul 

semestrului. 

40% 

 Lucrare scrisă la sfârşitul 

semestrului. 

40% 

10.5 Seminar/laborator Posibilitatea de a rezolva  

probleme în legătură cu 

tematica abordată.  

Participarea activă la 

seminarii cu evaluarea pe 

parcursul semestrului. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Obţinerea mediei 5  în urma lucrărilor scrise precum şi a activităţii la seminarii din timpul 

semestrului. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.04.2014         

 

Decan,                                                                                 Director de departament , 

Prof. Dr. Adrian Petrusel                        Prof. Dr. Octavian Agratini 


