
 

 

 

 PAGINA  |                                                                                                                                          Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

1 

.. 

         FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
 Tel./Fax: +4 0256-592.316, www.math.uvt.ro. 

. 

 

DeDddEEe.DEPADE Departamentul de Matematică 
 

  

Strategia cercetării ştiinţifice a Departamentului de Matematică 

pentru 2012-2016 

 

1. Strategia Departamentului de Matematică vizează: 

 

 Intensificarea relaţiilor de cooperare internaţionale şi integrarea în reţele tematice de 

cercetare in domeniile matematicii si tehnologiei informatiei în corelaţie cu priorităţile 

Uniunii Europene; 

 Dezvoltarea unor relaţii eficiente de parteneriat cu instituţii naţionale şi internaţionale; 

 Stimularea activităţilor de creştere a vizibilităţii cercetării ştiinţifice din Facultatea de 

Matematică şi Informatică prin valorificarea specifică a rezultatelor în reviste de 

specialitate cu factor de impact ridicat şi largă recunoaştere internaţională; 

 Ridicarea impactului internaţional al publicaţiilor proprii. Atragerea unor specialişti 

reputaţi din străinătate ca membri în colectivul de redacţie al Analelor Facultăţii de 

Matematică şi Informatică, Universitatii de Vest, seria Matematica si Informatica, pentru 

creşterea exigenţei evaluării lucrărilor publicate în aceste reviste; 

 Valorificarea excelenţei în cercetare prin participarea la competiţiile de atribuire a noilor 

proiecte din cadrul programelor naţionale şi internaţionale şi prin implicare în creşterea 

performanţelor în activităţile din mediul socio-economic; 

 Revitalizarea şi revigorarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească prin integrarea 

în colectivele de cercetare a unor studenţi, de la studiile de master şi doctorat 

 Sprijinirea doctoratelor în cotutelă; 

 Atragerea de studenţi străini la studiile doctorale; 

 Dezvoltarea unor studii de masterat în limbi străine şi a programelor masterale in 

parteneriat cu institute de învăţământ superior din ţară şi străinătate. 

 

2. Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale  Departamentului de Matematică cuprind: 

 

 Studiul comportărilor asimptotice ale ecuaţiilor de evoluţie in spaţii infinit-dimensionale 

 Studiul proprietăţilor calitative ale sistemelor dinamice discrete 
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  Problematica de tip Neerven-Rolewicz pentru procese evolutive 

 Studiul conexiunilor dintre proprietăţile asimptotice ale sistemelor dinamice si ale  

sistemelor cu control asociate cu aplicaţii în probleme de robusteţe 

 Analizarea proprietăţilor asimptotice ale proceselor stochastice şi aplicaţii in economie 

 Descompuneri de tip Wold pentru sisteme de operatori izometrici 

 Dilatări şi probleme de tip moment pentru sisteme comutative sau necomutative de 

contracţii 

 Studiul unor clase de sisteme dinamice din fizica teoretică, mecanică, inginerie, economie, 

biologie şi din alte domenii, de natură diversa (continue ori discrete, stabile ori haotice, cu sau 

faără întârziere, cu sau fără simetrii etc.), cu metode adecvate scopului urmărit (modelare 

geometrică, formalisme de descriere, invarianţi şi legi de conservare, stabilitate, 

controlabilitate, simulare numerică etc.) 

 Studiul unor structuri si operatori diferenţiali din geometria diferenţiala şi analiza globală, 

având aplicaţii in modelarea geometrică a unor dinamici pe varietăţi diferenţiale, in 

cuantificarea geometrică, precum şi în teoria obiectelor geometrice, în teoria spectrală, în 

teoria operatorilor pe varietăţi 

 Studiul unor structuri metrice probabiliste şi al contracţiilor probabiliste cu teoria punctului 

fix şi aplicaţii în modelarea probabilistă şi la stabilitatea unor ecuaţii funcţionale 

 Ecuaţii Diferenţiale Neliniare 

 Metode de punct fix şi aproximaţii succesive în Analiza probabilistǎ, Studiul  stabilitǎţii 

ecuaţiilor funcţionale şi Existenţa soluţiilor unor clase de ecuaţii aleatoare şi ecuaţii stohastice 

 

 

                                                                                                  Director  de  Departament,  

               Prof. univ. Dr. Bogdan Sasu 

 


