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Obiectivele cursului (curs si seminar)
Să se familiarizeze cu principalele tipuri de probleme şi abordări din domeniul analizei
matematicii şi aplicării conceptelor noi în domeniul economic.
Modelarea matematica a problemelor practice frecvent utilizate în cercetarile
biotehnologice si agricole si insuşirea tehnicilor de optimizare.
Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de
studiu individual;
Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic
Programă analitică
Curs (capitole/subcapitole)
Elemente de algebră abstractă
Spatii vectoriale, dependenţă şi independenţă liniară, sistem de generatori, baza a unui spaţiu
vectorial, schimbarea coordonatelor unui vector la trecerea de la o bază la alta, lema
substituţiei, aplicaţii la lema substituţiei.
Transformări liniare, matricea asociată unei transformări liniare, nucleul şi imaginea unei
transformări liniare, valori proprii şi vectori proprii.
Elemente de programare liniara
Exemple ce conduc la probleme de programare liniară. Metoda grafică de rezolvare a
problemelor de programare liniară.
Metoda simplex de rezolvare a problemelor de programare liniară.
Descrierea algoritmului simplex; Metoda celor două faze
Funcţii reale de o variabilă reală
Limita şi continuitatea unei funcţii reale de o variabilă reală. Funcţii continue, limite si
continuitate, proprietati ale funcţiilor continue pe un interval. Puncte de discontinuitate şi
clasificarea lor. Funcţii monotone.

Calcul diferenţial
Derivata şi diferenţiala unei funcţii reale de o variabila reala. Operaţii cu funcţii derivabile.
Derivabilitatea funcţiilor compuse si a funcţiei inverse. Teoremele fundamentale ale calculului
diferenţial (teorema lui Fermat, teorema lui Rolle, teoremele de medie) si consecinţe ale lor.
Caracterizarea monotoniei cu ajutorul derivatei. Derivabilitate de ordin superior.
Caracterizarea convexităţii cu ajutorul semnului derivatei de ordinul doi. Caracterizare
punctelor de optim cu ajutorul derivatelor. Aplicaţii ale calculului diferenţial şi integral în
biologie.
Funcţii de mai multe variabile
Noţiunea de funcţie de mai multe variabile. Limita şi continuitatea pentru funcţii de mai multe
variabile. Derivate şi diferenţiale ale funcţiilor de mai multe variabile. Extremele funcţiilor de
mai multe variabile.
Calcul integral
Primitiva şi integrala nedefinită. Metode de integrare: Formula integrării prin parţi si formula
schimbării de variabilă.
Funcţii integrabile Riemann. Proprietăţi ale funcţiilor integrabile.
Formula lui Newton-Leibniz. Formula integrării prin parţi si formula schimbării de variabilă.
Integrale improprii.
Seminarii
Matrice si determinanţi, Operaţii cu matrice.
Sisteme de ecuaţii liniare, metoda Gauss, metoda Gauss-Jordan, inversa unei matrice.
Sistem liniar independent, sistem liniar dependent, sistem de generatori, bază, schimbarea
coordonatelor unui vector la trecerea de la o bază la alta
Transformări liniare, matricea asociată unei transformări liniare, nucleul şi imaginea unei
transformări liniare, valori proprii şi vectori proprii.
Rezolvarea prin metodă grafică a problemelor de programare liniară
Utilizarea algoritmului simplex primal în determinarea soluţiei optime a unei probleme de
programare liniară,
Rezolvarea problemelor de progamare liniară prin metoda celor două faze.
Şiruri remarcabile, limite de şiruri
Limite de funcţii, derivata unei funcţii, asimptote şi puncte de extrem.
Reprezentare grafică a funcţiilor.
Funcţii de două variabile, derivate parţiale. Diferenţiala de ordin intâi şi de ordin doi.
Funcţii de două variabile puncte de extrem local. Matrice hessiană
Primitive. Metode de calcul.
Intergrale definite, Aplicaţii ale integralelor, lungime, arie, volum. Integrale improprii
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