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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Scopul cursului: introducerea noţiunilor şi metodelor de bază de modelare matematică ale algebrei liniare
precum şi a unor noţiuni elementare de geometrie analitică şi diferenţială a curbelor şi suprafeţelor.
Contribuţia disciplinei la liniile de competenţǎ ale primului an de studiu este de 1,9 %.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Spaţii vectoriale: Baze. Subspaţii vectoriale. (2 ore)
Aplicaţii liniare: Reprezentare matriceală, proprietăţi, izomorfisme de spaţii vectoriale. (4 ore)
Valori şi vectori proprii ai unui operator liniar: Problema diagonalizării matricii unui operator liniar. (4 ore)
Spaţii vectoriale euclidiene:Produs scalar; probleme de ortogonalitate. (3 ore)
Spaţii afine euclidiene: Rotaţii; translaţii şi aplicaţii în studiul curbelor şi suprafeţelor de grad II. Planul,
dreapta, sfera şi cercul în spaţiu; Suprafeţe remarcabile: proiecţii. (4 ore)
Geometria diferenţialǎ a curbelor: Reprezentǎri analitice; probleme de tangenţă, curbură. (3 ore)
Geometria diferenţialǎ a suprafeţelor: Reprezentǎri analitice, plan tangent şi normală; prima formă
fundamentală. (5 ore)

Metode numerice de relaţionare a unor probleme de calcul matriceal: metoda lui Gauss, Gauss-Jordan,
descompunerea QR a unei matrici. (3 ore)
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (seminar)
Baze. Subspaţii vectoriale. (2 ore); Reprezentare matriceală, proprietăţi, izomorfisme de spaţii vectoriale. (4 ore)
Problema diagonalizării matricii unui operator liniar. (4 ore); Produs scalar; probleme de ortogonalitate. (3
ore); Rotaţii; translaţii şi aplicaţii în studiul curbelor şi suprafeţelor de grad II. Planul, dreapta, sfera şi cercul
în spaţiu; Suprafeţe remarcabile: proiecţii. (4 ore); Reprezentǎri analitice; probleme de tangenţă, curbură. (3
ore); Reprezentǎri analitice, plan tangent şi normală; prima formă fundamentală. (5 ore); Metoda lui Gauss, GaussJordan, descompunerea QR a unei matrici. (3 ore).
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs: prelegere, conversatie, exemplu, demonstratie.
• Seminar: expunere, conversatie, explicatie, studiu de caz, problematizare.

E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examen scris. Durata 3 ore. Proba de examen conţine: 2 întrebări teoretice şi 6 aplicative (fără subpuncte).

F. BIBLIOGRAFIE
1. D.M.Rendi, I.Mihut, Algebrǎ liniarǎ, geometrie analiticǎ şi diferenţialǎ - Curs, Ed. Politehnica, Timişoara,
2001;
2. M.D.Rendi, I.Mihuţ, C.Căprău, D.Popescu, Matematici superioare pentru ingineri, Culegere de probleme,
Ed. Politehnica, Timişoara, 2001;
3. I. Mihuţ, M. Jivulescu: Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Culegere de probleme, Ed.
Politehnica, Timişoara, 2006.
G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
Programa este alcǎtuitǎ ca urmare a consultǎrii cǎrţilor similare apǎrute în ţǎrile Europei centrale şi
de vest, École Polytechnique de Toulouse, Technische Universität München, Université Libre de Bruxelles.
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