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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 Informatică 

1.4. Domeniul de studii Informatică 

1.5. Ciclul de studii licență 

1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică / Administrator baze de date - 252101; 
Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 

251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; 

Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 

Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 
251202; Proiectant sisteme informatice - 251101 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Ecuații Diferențiale 

2.2. Titularul activităților de curs Adriana Loredana Tănasie 

2.3. Titularul activităților de seminar  Adriana Loredana Tănasie 

2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DC 

 

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  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 

Examinări 7 

Tutorat  7 

3.7. Total ore studiu individual  84 

3.8. Total ore pe semestru 140 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Calcul diferenţial şi integral, Algebra liniară 

4.2. de competențe  Cunoștințe elementare ale disciplinelor din curriculum,  abilități de 

rezolvare a problemelor, minime cunoştinţe de programare 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs cu videoproiector 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Laborator echipat cu calculatoare dotate cu software-

ul matematic necesar, iar fiecare student are 
calculatorul echipat cu cameră web funcțională. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Cunoştinţe fundamentale din domeniul ecuaţiilor 

diferenţiale şi a sistemelor de ecuaţii diferenţiale. 
• Însuşirea tehnicilor de rezolvare a ecuaţiilor 

diferenţiale şi a sistemelor de ecuaţii diferenţiale 

ȋn rezolvarea de probleme logistice şi probleme 

din lumea reală. 

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 si 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 Însuşirea unor cunoştiinţe fundamentale din domeniul 

ecuaţiilor diferenţiale şi  a sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi 

utilizarea lor ȋn rezolvarea unor probleme. 
 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să cunoască noţiunile de  ecuaţie 
diferenţială şi sistem de ecuaţii diferenţiale; (2) să descrie 

diferite tipuri de de  ecuaţii diferenţiale şi sisteme de ecuaţii 

diferenţiale; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice tipul de de  ecuaţie 

diferenţială/sistem de ecuaţii diferenţiale adecvate unei 

probleme concrete; (2) să găsească soluţia pentru tipul  de 
ecuaţie diferenţială/sistem de ecuaţii diferenţiale pe care ȋl are 

de rezolvat; (3) să implementeze pe calculator rezolvarea 

ecuaţiei diferenţiale/sistemului de ecuaţii diferenţiale pe care ȋl 

are de rezolvat;  
Ob. Atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanţa 

instrumentelor de ecuaţii diferenţiale ȋn abordarea modelării şi 

rezolvării unor probleme reale. 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1 - Introducere. Modele 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

Referințe: 
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matematice descrise de ecuaţii 

diferenţiale. Ecuaţii diferenţiale de 

ordinul întâi rezolvabile prin 

metode elementare:  Ecuaţii 

diferenţiale de forma )(tfx =
•

. 

Problemă cu condiţii iniţiale.(OC1, 

OAb1, OAb2, OAt1) 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 2-3 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordinul întâi rezolvabile prin 

metode elementare:  ecuaţii 

diferenţiale autonome , ecuaţii 

diferenţiale cu variabile separate. 

(OC2, OAb1, OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 4-5 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordinul întâi rezolvabile prin 

metode elementare:  ecuaţii 

omogene în sens Euler şi ecuaţii 

omogene generalizate (OC2, 

OAb1, OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 6 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordinul întâi rezolvabile prin 

metode elementare: ecuaţii 

diferenţiale lineare de ordinul întâi 

şi ecuaţia diferenţială a lui 

Bernoulli (OC2, OAb1, OAb2, 

OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 7 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordinul întâi rezolvabile prin 

metode elementare: ecuaţia 

diferenţială a lui Riccati şi ecuaţii 

cu diferenţială totală exactă (OC2, 

OAb1, OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 
demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 8 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordin superior rezolvabile prin 

metode elementare: ecuaţii 

diferenţiale lineare omogene şi 

neomogene de ordinul al doilea cu 

coeficienţi constanţi (OC1, OAb1, 

OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 9 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordin superior rezolvabile prin 

metode elementare: ecuaţii 

diferenţiale lineare omogene şi 

neomogene de ordinul n cu 

coeficienţi constanţi (OC2, OAb1, 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 
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OAb2, OAt1) 

Curs 10 - Ecuaţii diferenţiale de 

ordin superior rezolvabile prin 

metode elementare: Ecuaţii 

diferenţiale de ordinul n de tip 

Euler (OC2, OAb1, OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 
problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 11-12 - Sisteme de ecuaţii 

diferenţiale lineare cu coeficienţi 

constanţi de ordinul întâi: Sisteme 

de ecuaţii diferenţiale lineare cu 

coeficienţi constanţi omogene 

(OC1, OAb1, OAb2, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 13 - Sisteme de ecuaţii 

diferenţiale lineare cu coeficienţi 

constanţi de ordinul întâi: Sisteme 

ecuaţii diferenţiale lineare cu 
coeficienţi constanţi de ord. I 

neomogene şi reducerea ecuaţiilor 

diferenţiale lineare de ordinul n cu 

coeficienţi constanţi la un sistem de 

n ecuaţii diferenţiale lineare de 

ord. I cu coeficienţi constanţi 

(OC2, OAb1, OAb1, OAt1) 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 
demonstraţia, 

exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Curs 14 - Introducere ȋn ecuaţiile 

cu parţiale 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, 

problematizarea, 

demonstraţia, 
exemplificarea. 

Referințe: 

L. Tanasie – slide-uri curs – elearning.e-

uvt.ro 

Bibliografie 

[1] Nagle, R., Kent,. Edward B. Saff,. David Snider – Fundamentals of differential equations and 

boundary value problems, Pearson Education, Inc, ISBN – 978-0-321-74774-7 

[2] Liliana Braescu, Agneta M. Balint, Stefan Balint, Curs de matematica III, Editura Mirton Timisoara, 

2004. 

[3] Eliferie Rogai, Exerciţii şi probleme de ecuaţii diferenţiale şi integrale, Editura tehnica, 1965. 

[4] Ştefan Balint, Agneta M. Balint, Silviu Birăuaş, Constantin Chilărescu, Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii 

integrale, Editura universităţii de Vest, 2001. 

[5] Mircea Reghiş, Paul Topuzu, Ecuaţii diferenţiale ordinare, Editura Mirton, 2000. 

[6] Ph. Hartman - Ordinary Differential Equations, Wiley, New York, 1964. 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Laboratoareke urmeaza cursul 

predat prin rezolvarea de exercitii 

pentru fixarea consideratiilor 

teoretice predate la curs, precum si 

elaborarea unor proiecte practice 

pentru consolidarea notiunilor 

teoretice. 

Problematizare, dialog, învățare prin 

colaborare 
Studenţilor li se prezintă 

tematica de laborator și 

enunțurile problemelor 

recomandate spre rezolvare. 
Cadrul didactic oferă detalii 

suplimentare, răspunde 

întrebărilor studenților și 
verifică/ evaluează modul în 

care studenții au rezolvat 
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problemele. 

Bibliografie 

[1] Nagle, R., Kent,. Edward B. Saff,. David Snider – Fundamentals of differential equations and 

boundary value problems, Pearson Education, Inc, ISBN – 978-0-321-74774-7 

[2] Liliana Braescu, Agneta M. Balint, Stefan Balint, Curs de matematica III, Editura Mirton Timisoara, 

2004. 

[3] Eliferie Rogai, Exerciţii şi probleme de ecuaţii diferenţiale şi integrale, Editura tehnica, 1965. 

[4] Ştefan Balint, Agneta M. Balint, Silviu Birăuaş, Constantin Chilărescu, Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii 

integrale, Editura universităţii de Vest, 2001. 

[5] Mircea Reghiş, Paul Topuzu, Ecuaţii diferenţiale ordinare, Editura Mirton, 2000. 

[6] Ph. Hartman - Ordinary Differential Equations, Wiley, New York, 1964. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

 

 
10. Evaluare* 

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

evaluare***  

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs (OC1) - să cunoască noţiunile de  
ecuaţie diferenţială, sistem de 

ecuaţii diferenţiale 

(OC2) - să descrie diferite tipuri de 

de ecuaţii diferenţiale, sistem de 
ecuaţii diferenţiale  

(OAb1) - să identifice tipul de de  

ecuaţie diferenţială/sistem de ecuaţii 
diferenţiale adecvate unei probleme 

concrete;  

(OAb2) - să găsească soluţia pentru 
tipul de ecuaţie diferenţială/sistem 

de ecuaţii diferenţiale pe care ȋl are 

de rezolvat; 

(OAb3) - să implementeze pe 
calculator rezolvarea ecuaţiei 

diferenţiale/sistemului de ecuaţii 

diferenţiale pe care ȋl are de rezolvat 
(OAt1) - să argumenteze importanţa 

instrumentelor de ecuaţii 

diferenţiale ȋn abordarea modelării 

şi rezolvării unor probleme reale. 

Un test scris care 
verifică cunoştiinţele 

teoretice şi conţine şi 

exerciţii 

50% 

10.5. 

Seminar/laborator 

(OAb1) - să identifice tipul de de  

ecuaţie diferenţială/sistem de ecuaţii 

diferenţiale adecvate unei probleme 
concrete;  

(OAb2) - să găsească soluţia pentru 

tipul de ecuaţie diferenţială/sistem 

Media aritmetica a mediei 
testelor susţinute pe 

parcursul semestrului şi a 

notei obţinute la 

susţinerea proiectului  

50% 
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de ecuaţii diferenţiale pe care ȋl are 

de rezolvat; 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5): 

• recunoaşterea unei ecuaţii diferenţiale de ordinul ȋntȃi şi identificarea tipului;  

• recunoaşterea unei ecuaţii diferenţiale de ordin superior; 

• recunoaşterea unui sistm de ecuaţii diferenţiale liniare; 

• cunoașterea metodelor de rezolvare a acestora;  

• recunoaşterea unui sistm de ecuaţii diferenţiale liniare; 

• capacitatea de a implementa in Octave rezolvarea ecuaţii diferenţiale de orice ordin, a sistemelor de ecuaţii 

diferenţiale. 

 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 

Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . 

La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. 

În sesiunea de restanțe/măriri se poate susţine doar testul scris. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 

semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 

explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme.   

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
   21.09.2020   Lector Dr. Loredana Tănasie      Lector Dr. Loredana Tănasie 

 

 
      Semnătura directorului de departament  

      Conf.dr. Victoria Iordan 


