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FIȘA DISCIPLINEI  

 

 
1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematici aplicate / Asistent de cercetare în matematică 

aplicată - 212020; Asistent de cercetare în matematică-fizică - 

212022; Asistent de cercetare în matematică-mecanică - 

212018; Matematician - 212009; Profesor în învăţământul 

gimnazial - 233002; Referent de specialitate matematician - 

212004; Referent de specialitate statistician - 212014 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Ecuații  diferentiale 
2.2. Titularul activităților de curs Birauas Silviu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Birauas Silviu 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

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 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Examinări   6 

Tutorat    8 

3.7. Total ore studiu individual  104  

3.8. Total ore pe semestru 160  

3.9. Număr de credite    5  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Analiza matematica  
4.2. de competențe      Calculul  derivatelor și primitivelor 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Operarea cu noţiuni și metode matematice 
 Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi 

interpretarea unor fenomene şi procese 
 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 
 Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 
 Demonstrarea rezultatelor matematice folosind 

diferite concepte şi raționamente matematice. 
Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, 

manifestarea unor atitudini responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea 

optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor 

de etică profesională. 
 Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor 

organizate în echipă 
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a 

resurselor de comunicare şi formare  profesională 

asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu notiunea de ecuație diferentiala și aplicații ale acestora. 

7.2. Obiectivele specifice    Identificarea tipurilor de ecuații diferentiale , metode de rtezolvare , 

interpretarea rezultatului. 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1.Ecuatii diferentiale ordinare 

rezolvabile prin metode 

directe:ecuatii cu variabile 

separabile , omogene in sens 

Euler, liniare, afine ,Bernoulli, 

Riccati. 
 

Expunerea  

2. Ecuatii diferentiale de tip 

Clairaut , Lagrange. 
Expunerea  

3. Ecuatii diferentiale de ordin 

superior. 
Expunerea  

4. Rezultate de existenta si 

unicitate in teoria ecuatiilor 

Expunerea  
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diferentiale.Solutii prelungibile. 
5. Sisteme de ecuatii diferentiale.    

Procese evolutive. 
Expunerea.  

6. Ecuatii diferentiale liniare de 

ordin superior cu coeficienti 

constanti. 

Expunerea  

7. Clasificarea sistemelor 

diferentiale in plan 
Expunerea  

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
1.V. Barbu, Ecuatii Diferentiale, Ed. Junimea, Iasi, 1985.  
2. S. Mirica , Ecuatii diferentaiale, Tip. Univ. Bucuresti, 1994 
3.Gh. Morosanu, Ecuatii diferentiale, Ed. Academiei, 1989 
 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Rezolvarea practica a ecuatiilor 

diferentiale prezentate la curs. 
Exercițiul, problematizarea.  
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Bibliografie 
1. E. Rogai-Probleme de ecuații diferentiale, Ed. Tehnica, 1989 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele fundamentale necesare 

familiarizării cu problematica ecuatiilor diferentiale. 

 

10. Evaluare* 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 

evaluare***  
10.3. Pondere din 

nota finală 
10.4. Curs  Examen scris +oral în 

sesiunea de examene. 
70% 

   

10.5. 

Seminar/laborator 
 Participarea 30 % 
   

   

10.6. Standard minim de performanță 
1. Studentul să fie capabil sa identifice corect tipul ecuatiei diferentiale. 

2. Sa enunte corect definitiile și teoremele prezentate la curs. 

3  Sa rezolve ecuații diferentiale simple. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                                                    Conf. dr. Silviu Birauas                             Conf. dr. Silviu   Birauas 
                           
 

 

      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


