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ANALIZĂ MATEMATICĂ
-

Continuitate: continuitatea funcţiilor reale de una sau mai multe variabile,
uniform continuitate, uniform continuitatea funcţiilor continue de o variabilă
pe un compact. Proprietăţi ale funcţiilor continue de o variabilă reală.
Proprietatea lui Darboux. Continuitate şi proprietatea lui Darboux.

-

Derivabilitatea funcţiilor de o variabilă reală: Proprietăţi ale funcţiilor
derivabile. Teorema de medie. Diferenţială. Diferenţiabilitatea funcţiilor de
una sau mai multe variabile reale. Derivate parţiale. Diferenţiabilitate de
ordin superior. Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă reală. Extreme
simple şi cu legături ale funcţiilor de mai multe variabile reale.

-

Integrala Riemann pentru funcţii de o variabilă reală: Integrale ale funcţiilor
de mai multe variabile reale (integrale duble, triple). Formula Leibniz –
Newton, integrabilitatea şi primitivitatea funcţiilor continue de o variabilă
reală. Integrale curbilinii. Integrale de suprafaţă. Formulele lui Green şi Gauss
– Ostrogradskii. Formule de tip Stokes.

ANALIZĂ COMPLEXĂ
-

Derivata complexă. Teorema Cauchy – Riemann.

-

Formulele lui Cauchy şi în domenii simplu convexe.

-

Teorema de dezvoltare în serie Taylor a funcţiilor aferente. Teorema
conaliticităţii funcţiior olomorfe.

ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ
-

Teorema de reprezentatre a funcţionalelor liniare pe spaţii Hilbert (F. Riesz)

-

Principiul graficului închis

-

Teorema Hahn – Banach pentru funcţionale complexe (Bohnenblust –
Sobczyck – Suhumlinov)

ANALIZĂ NUMERICĂ
-

Metode numerice de rezolvare a ecuatiilor (metoda lui Newton, metoda
coardei, şirul aproximaţiilor succesive, teorema de punct fix a lui Banach).

-

Polinoame de interpolare

-

Formule de cuadratură

ECUAŢII DIFERENŢIALE ŞI CU DERIVATE PARŢIALE
-

Principiul de punct fix al lui Banach şi aplicarea acestuia la demonstrarea
exsitenţei şi unicităţii soluţiilor ecuaţiilor integrale de tip Voltera în spaţiu.
Echivalenţa dintre problema existenţei şi unicităţii soluţiei unei probleme
Cauchy (pentru ecuaţii difereneţiale de ordinul I în formă Cauchy) şi existenţa
şi unicitatea soluţiei ecuaţiilor integrale de speţa a II-a de tip Voltera.

-

Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n. Ecuaţii cu coeficienţi constanţi.

-

Probleme de forma canonică a ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al
doilea cu coeficienţi constanţi.

TEORIA MĂSURII ŞI INTEGRĂRII
-

Măsuri exterioare. Măsura exterioară Lebesgue

-

Integrala funcţiilor măsurabile pozitive.

TEORIA PROBABILITĂŢILOR
-

Variabile aleatoare. Caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare (valoarea
medie, dispersia, momente)

-

Distributii importante (Distributia binomială; Distribuţia hipergeometrică; Distribuţia
lui Poisson; Distribuţia normală)
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ALGEBRA
-

Subgrup, definiţie, exemple. Subgrupuri normale.

-

Teorema de universalitate a inelelor factor, inele izomorfe, teorema de
izomorfism pentru inele.

-

Corp, definiţie, exemple. Corpul numerelor complexe.

-

Matricea unui operator liniar într-o bază dată. Matricea de trecere de la o
bază la alta.

-

Vectori şi valori proprii. Teorema Cayley – Hamilton.
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GEOMETRIE
Geometrie 1
-

Spaţiul vectorilor liberi

-

Produse cu vectori liberi

-

Dreapta şi planul

-

Reducerea conicelor şi a cuadricelor la forma canonică

Geometrie 2
-

Arce de curbă, puncte singulare, tangentă

-

Curbura şi torsiunea arcelor de curbă

-

Suprafeţe în ℜ 3 , puncte singulare, normală, plan tangent

-

Prima şi a doua formă fundamentală, curbură totală, medie

-

Geodezice pe o suprafaţă

Geometrie 3
-

Comparaţie între sistemele axiomatice Hilbert şi Birkhoff

-

Demiplanul lui Poincaré ca model al geometriei hiperbolice

-

Varietăţi diferenţiabile, exemple, spaţiu tangent

-

Câmpuri de vectori tangenţi, conexiuni liniare, metrici riemanniene
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