PROGRAMA ANALITICA
a disciplinei ALGEBRA
1. Titularul disciplinei:

Prof..univ.dr. Constantin Fetecău

2. Tipul disciplinei: impusă/opţională/liber aleasă

DI 102

3. Structura în planul de învăţământ:
Semestrul

1

Numărul de ore pe
săptămână
C

S

L

P

2

2

-

-

Forma de
verificare

Examen

Numărul total de ore
C

S

L

P

28

28

-

-

Total ore pe
disciplină

56

4. Obiectivele cursului:
Însuşirea de către studenţi a unui bagaj de cunoştinţe matematice strict necesare
înţelegerii şi parcurgerii cu succes a celorlalte discipline fundamentale sau de specialitate;
formarea unei gândiri logice şi perfecţionarea deprinderilor de calcul; crearea unei imagini
clare asupra importanţei şi rolului disciplinei în formarea viitorilor specialişti.
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planului de învăţământ:
Încadrarea disciplinei de „Algebra” în planul de învăţământ al acestei facultăţi este în
concordanţă cu programul de studiu al facultăţii
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale
Formează baza teoretică pentru asimilarea cunoştinţelor predate la toate disciplinele
de cultură tehnică generală şi de specialitate.
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:
Cursul conţine prezentarea noţiunilor teoretice însoţite de exemple care vin în
sprijinul noţiunilor demostrate. Cursul este adaptat la nivelul de pregatire al studentilor, in
limita orelor alocate acestei discipline.
8. Sistemul de evaluare:
Evaluarea continuă:
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică
Ponderea în nota finală: 20% (tradiţional)
(Se evaluează în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale,
calitatea lucrărilor efectuate, consemnarea sistematică a informaţiilor
semnificative generate de student în grupul de aplicaţie.)
Testele pe parcurs
Ponderea în nota finală: 10% (tradiţional)

(Se utilizează pentru evaluarea pe parcursul semestrului a cunoştinţelor,
teoretice şi / sau practice acumulate la orele de curs şi de aplicaţii.)
Lucrări de specialitate: Teme de casa
Ponderea în nota finală: 10% (mixt)
(Se utilizează pentru evaluarea competenţelor generale şi specifice pe baza
unor lucrări elaborate de student precum: rezumate, sinteze ştiinţifice,
eseuri tematice, referate, proiecte, rapoarte de activitate practică sau de
cercetare, studii de caz, recenzii etc.)
Evaluarea finală: Examen scris (Se precizează: examen sau colocviu.)
Ponderea în nota finală: 60% (tradiţional)
Proba(ele): Probele conţin probleme de algebra si geometrie analitica, cu
pondere egala la nota finala. Rezolvarea acestora necesita insusirea unor notiuni si formule
care reprezinta esenta materiei predate. Deducerea formulelor necesare este simpla si la
nevoie poate fi reprodusa de catre studenti. Ele au fost utilizate si fixate la seminar asa fel
incat studentii interesati sa le poata reproduce si utiliza fara folosirea unor materiale
suplimentare.
9. Conţinutul disciplinei:
a) Curs
I. Introducere

1 ore

II. ALGEBRĂ LINEARĂ

13 ore

- Spaţii vectoriale
- Spaţii Euclidiene reale
- Transformări liniare
- Forme liniare, biliniare şi pătratice
- Transformări ortogonale
III. ALGEBRĂ VECTORIALĂ

4 ore

- Vectori liberi în plan şi în spaţiu
- Produse de vectori si ecuaţii vectoriale
III. GEOMETRIE ANALITICĂ

10 ore

- Distanţe, unghiuri şi simetrii
- Linii şi plane în spaţiu
- Conice şi cuadrice
Total 28 ore
b) Aplicaţii
1. ALGEBRĂ LINEARĂ

12 ore

2. ALGEBRĂ VECTORIALĂ

4 ore

3. GEOMETRIE ANALITICĂ

12 ore
Total 28 ore
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