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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Matematică aplicată în economie 
2.2 Titularul activităților de curs prof. univ. dr. Mugur Acu 
2.3 Titularul activităților de seminar prof. univ. dr. Mugur Acu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
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 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități 0 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competențe - 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfășurare a cursului - 
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

- 
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6. Competențele specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor matematice; 
 Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor privind organizația și mediul său; 
 Fundamentarea și elaborarea de modele matematice care să genereze soluții la problemele 

companiei. 
 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă: 

- reacția pozitivă la sugestii, cerințe, sarcini didactice, satisfacția de a răspunde corect și 
de a fi apreciat (motivație intrinsecă și extrinsecă); 

- capacitatea de a avea un comportament etic și de a promova valorile morale în 
marketingul organizației. 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei: 

- abilitatea de a colabora cu specialități din alte domenii – în definirea problemelor, 
identificarea și implementarea soluțiilor / deciziilor; 

- capacitatea de a aprecia diversitatea și multiculturalitatea – și de a adopta abordarea 
contextuală a managementului. 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare: 

- implicarea în activități științifice în legătură cu disciplina – participarea la olimpiade, 
concursuri și conferințe științifice studențești; 

- cultivarea capacității de analiză a condițiilor actuale și viitoare de evoluție ale mediului 
intern și promovarea în acest fel a unui management orientat spre angajați. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea și utilizarea noțiunilor matematice de bază necesare 
rezolvării diverselor probleme întâlnite în practica socială. 

7.2 Obiectivele specifice             

 Realizarea unei gândiri logice / analitice a studentului; 
 Cunoașterea modalităților matematice de optimizare / rezolvare a 

unor tipuri fundamentale de probleme economice; 
 Pregătirea aparatului matematic necesar în studiul disciplinelor de 

specialitate din planul de învățământ. 
 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

Modelare matematică. Exemple 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Spații vectoriale 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Matrici, determinanți, sisteme de ecuații liniare 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Forme liniare, biliniare și pătratice 
Prelegeri, 
Explicații, 

2 ore 
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Demonstrare, 
Exerciții 

Produs scalar, norma, metrica 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Probleme de programare liniară. Aplicații 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Probleme de transport 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Serii numerice 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Derivarea funcțiilor reale de mai multe variabile reale. Extremele simple 
ale funcțiilor reale de mai multe variabile reale 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Diferențiala. Extremele condiționate ale funcțiilor reale de mai multe 
variabile reale 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Integrale definite – recapitulare 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Integrale improprii  

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Integrale ce depind de parametrii. Integralele Euleriene 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Integrale multiple 

Prelegeri, 
Explicații, 
Demonstrare, 
Exerciții 

2 ore 

Bibliografie 
 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul I – Elemente de algebră, 

programare liniară și teoria grafurilor și probleme de transport, Editura Universității „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2001 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, Matematici aplicate în economie  – Elemente de algebră, programare liniară 
și teoria grafurilor - Probleme, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2001 

 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul II – Elemente de analiză 
matematică, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2002 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, M. Olaru, Analiză Matematică - Probleme, Editura Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu, 2001 
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 http://depmath.ulbsibiu.ro/chair/acu_mugur/manexe/MatematiciAplicateInEconomiePentruIDD.pdf 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Modelare matematică. Exemple 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Spații vectoriale 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Matrici, determinanți, sisteme de ecuații liniare 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Forme liniare, biliniare și pătratice 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Produs scalar, norma, metrica 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Probleme de programare liniară 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Probleme de transport 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Serii numerice 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Derivarea funcțiilor reale de mai multe variabile reale. Extremele simple 
ale funcțiilor reale de mai multe variabile reale 

Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Diferențiala. Extremele condiționate ale funcțiilor reale de mai multe 
variabile reale 

Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Integrale definite – recapitulare 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Integrale improprii 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Integrale ce depind de parametrii. Integralele Euleriene 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Integrale multiple 
Aplicații/exerciții/
probleme 

2 ore 

Bibliografie 
 Orice alt curs / culegere de probleme privind matematicile aplicate în economie sau subiectele prezentate 

anterior (de exemplu: http://www.econ.ubbcluj.ro/~rodica.lung/co/curs_programare.pdf; 
http://www.utgjiu.ro/math/dcovei/article/maeis.pdf) 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conținutul disciplinei se actualizează în permanență, în concordanță cu noutățile din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs 

Participare la dezbateri Teme de curs 10% 
Cunoașterea conținutului 
și instrumentarului 
specific disciplinei 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator 
Aplicarea corectă a 
conceptelor 

Proiect 10% 

Cunoașterea aplicațiilor Lucrări practice 20% 
10.6 Standard minim de performanță 
Este necesară prezența la 50% din activitățile tip seminar și la 30% din activitățile de predare. 
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Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016   ............................       ............................ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                   ............................ 

 


