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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică
1.3. Departamentul Informatică
1.4. Domeniul de studii Informatică
1.5. Ciclul de studii licență
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 
251202; Proiectant sisteme informatice - 251101

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Calcul Diferențial și Integral
2.2. Titularul activităților de curs Conf. Dr. Eva Kaslik
2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. Dr. Raluca Muresan
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuția fondului de timp*  ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28
Examinări 7
Tutorat  7

3.7. Total ore studiu individual  84  

3.8. Total ore pe semestru 140  

3.9. Număr de credite 5  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Cunostinte de matematica la nivel de liceu
4.2. de competențe  - 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs cu tabla si videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar/laborator cu calculatoare avand un 

software matematic instalat (Mathematica/Maple)
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe 
profesionale 

Cognitive: Cunostinte fundamentale de calcul diferential si integral pentru functii reale si 
vectoriale de o singura variabila si pentru functii reale si vectoriale de n variabile.  
Tehnice: Insusirea tehnicilor de calcul diferential si integral utilizate in rezolvarea de 
probleme logistice si probleme reale.  
Afectiv valorice: Constientizarea importantei instrumentelor de calcul diferential si 
integral in abordarea modelarii si rezolvarii unor probleme reale.

Competențe 
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.  
-Desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa.  
-Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Insusirea unor cunostinte fundamentale de calcul diferential si integral pentru 
functii reale de una sau mai multe variabile si utilizarea lor in rezolvarea 
unor probleme.

7.2. Obiectivele specifice  Constientizarea importantei instrumentelor de calcul diferential si integral in 
abordarea modelarii si rezolvarii unor probleme reale. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Introducere in calculul diferential si integral pentru functii 
reale de o singura variabila reala. Elemente de topologie in R1. 
Siruri de numere reale. Convergenta sirurilor de numere reale. 
Reguli privind convergenta sirurilor de numere reale. Punct limita 
al unui sir de numere reale.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

2. Serii de numere reale. Reguli privind convergenta seriilor de 
numere reale. Serii absolut convergente. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

3. Limita intr-un punct a unei functii. Reguli privind limita 
functiei intr-un punct. Limite laterale. Limite infinite. Punctele 
limita ale unei functii intr-un punct. Continuitatea unei functii 
intr-un punct. Reguli privind continuitatea unei functii intr-un 
punct. Proprietati ale functiilor continue.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

4. Siruri de functii. Multimea de convergenta. Convergenta 
uniforma a unui sir de functii si continuitatea. Siruri de functii reale 
egal continue si egal marginite. Serii de functii. Convergenta si 
convergenta uniforma.  Criterii de convergenta pentru serii de 
functii. Serii de puteri. Operatii cu serii de puteri.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

5. Derivabilitatea functiilor. Reguli de derivabilitate. Extreme 
locale.  Proprietati fundamentale ale functiilor derivabile. 
Derivabilitatea (diferentiabilitatea) de ordin superior. Polinoame 
Taylor. Teorema de clasificare a punctelor de extrem. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 

2 ore
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exemplificarea. 
6. Integrala Riemann-Darboux. Proprietati ale integralei 
Riemann-Darboux. Clase de functii integrabile Riemann-Darboux. 
Teoreme de medie. Teorema fundamentala de calcul integral. 
Tehnici de determinare a primitivelor. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

7. Integrale improprii. Serii Fourier.  Diferite forme ale seriei 
Fourier.  

 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

8. Introducere in calculul diferential si integral pentru functii 
de n variabile reale. Elemente de topologie in Rn. Limita intr-un 
punct a unei functii de n variabile. Continuitatea functiilor de n 
variabile. Proprietati remarcabile ale functiilor continue de n 
variabile. Diferentiabilitatea functiilor de n variabile. Proprietati 
fundamentale ale functiilor diferentiabile. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

9. Diferentiabilitatea functiilor de n variabile reale. Derivate 
partiale si derivate dupa o directie data. Diferentiabilitate Frechet. 
Proprietati fundamentale ale functiilor diferentiabile. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

10. Diferentiabilitate de ordin superior.  Teoremele lui Taylor. 
Teoreme de clasificare a extremelor locale. Extreme conditionate.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

Curs 11. Integrala Riemann-Darboux dubla pe un interval 
bidimensional.  Integrala Riemann-Darboux dubla pe o multime 
masurabila Jordan. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

12. Integrala Riemann-Darboux multipla pe un interval n-
dimensional.    Integrala Riemann-Darboux pe o multime 
masurabila Jordan. 

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

13. Curbe simple si curbe simple inchise. Integrala curbilinie de 
speta intai. Integrala curbilinie de speta a doua. Transformarea 
integralelor duble in integrale curbilinii.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

14. Suprafete simple. Integrale de suprafata de speta intai. 
Integrale de suprafata de speta a doua. Proprietati ale integralelor 
de suprafata.  

Prelegerea participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, problematizarea, 
demonstratia, 
exemplificarea. 

2 ore

Bibliografie 
[1] St. Balint, E. Kaslik, L. Tănasie, Calcul diferential si integral, Editura Universitatii de Vest Timisoara, 2010.  
[2] R. Haggarty, Fundamentals of Mathematical Analysis; Addison-Wesley, 1989, Oxford 
[3] A. B. Israel, R. Gilbert, Computer-Supported Calculus; Springer Wien New York, 2001, RISC Johannes Kepler 
University, Linz, Austria. 
[4] C. Lanczos, Applied Analysis; Sir Isaac Pitman, 1967, London. 
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[5] F. Ayres, J. Cault, Differential and Integral Calculus in Simetric Units; Mc.Grow-Hill, 1988. 
[6] O. V. Manturov, N. M. Matveev, A course of higher mathematics; Mir, 1989. 
[7] C.H. Edwards, D.E. Penney: "Calculus - Early Transcendentals", Pearson Prentice Hall, 2008.  
[8] E. Kaslik. Extrase de curs( http://web.info.uvt.ro/~kaslik) 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații

Urmeaza cursul predat prin rezolvarea de exercitii pentru fixarea 
consideratiilor teoretice predate la curs. 

exercitiul, demonstratia, 
exemplificarea, dezbaterea, 
proiectul, studiul de caz. 

2 ore / 
saptamana, 

Bibliografie 
[1] C.H. Edwards, D.E. Penney: "Calculus - Early Transcendentals", Pearson Prentice Hall, 2008.  
[2] E. Kaslik. Calculus handouts( http://web.info.uvt.ro/~kaslik)
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si din strainatate. 
Cursul sta la baza altor discipline fundamentale: ecuatii diferentiale, probabilitati si statistica etc. 
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Corectitudinea notiunilor asimilate. Evaluare scrisa de 2 ore 
in sesiune 

50% 
Coerenta logica, gradul de asimilare 
a limbajului de specialitate. 

10.5. Seminar/ lab Capacitate de a opera cu cunostinte 
abstracte. 

-Evaluare scrisa prin 
teste periodice la 
seminar 
-Evaluare orala 
(rezolvarea exercitiilor 
la tabla) 
-Evaluarea proiectelor 
de laborator 
 

50% 

Capacitatea de a aplica in practica 
notiunile studiate. 

   
10.6. Standard minim de performanță 
Cunoasterea la nivel operational a rezultalor fundamentale de calcul diferential si integral prezentate la 
aceasta disciplina.  
 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 
10.5. Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5 (nu  e necesar ca fiecare notă să fie 
mai mare de 5). La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se 
calculează după aceeași regulă.  

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la 
începutul semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor 
studenților și oferă explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la seminar/laborator 
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și teme.   

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
        05.10.2016   Conf. Dr. Eva Kaslik   Lect. Dr. Raluca Muresan                           
          
 
 
      Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


