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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 Modelare și simulare 
2.2. Titularul activităților de curs Birauas Silviu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Casu Ioan 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

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 146  

3.9. Număr de credite    4  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Ecuații  diferentiale 
4.2. de competențe  Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. 

 

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 dotata cu calculatoare. 
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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 de modele asociate unor probleme din 

realitate. 
 

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 Prezinta studenților aplicații ale matematicii. 

7.2. Obiectivele specifice      Deprinderea de a elabora modele matematice. 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

 Notiunea de 

model.Etapele 

procesului de modelare. 

Expunerea  

 Modele din fizica. 
 Modele din chimie . 
 Modele din biologie , 

ecologie. 
 Modele din medicina . 
 Modele din sociologie. 
 Modele din economie. 

Expunerea  
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Bibliografie  
         F. Giordano-A First Course in Mathematical Modeling, Brooks/Cole, 2009 

 Martin Braun- Mathematical Modeling, Springer Verlag, 2007 
 
 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Se realizeaza simulari pe 

calculator ale modelelor 

prezentate la curs precum și 

interpretatrea rezultatelor. 

Utilizrea de software matematic.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Cursul prezinta modele din economie , medicina , chimie care pot fi aplicate în practica. 

 

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

evaluare***  
10.3. Pondere din 

nota finală 
10.4. Curs  Lucrare scrisa 70 % 

   

10.5. 

Seminar/laborator 
   

 Utilizarea calculatorului. 30 % 
   

10.6. Standard minim de performanță Cunoasterea de modele simple. 
 

 

 

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

 

      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


