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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 Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Bifurcatie și stabilitate 
2.2. Titularul activităților de curs Conf. dr. Birauas Silviu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Conf. dr. Birauas Silviu 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 
 
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, bibliogrfie și notițe  44 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Examinări 16 
Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  119  

3.8. Total ore pe semestru 175  

3.9. Număr de credite 7  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Ecuații diferentiale  
4.2. de competențe  Rezolvarea sistemelor 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 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competente profesionale Elemente de teoria calitativa a ecuatiilor 

diferentiale 
 

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 

Studentul sa cunoască elemente de teoria calitativa a 
ecuatiilor diferentiale. 

7.2. Obiectivele specifice      Caracterizarea sistemelor diferentiale în plan. 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
 Existenta si unicitatea solutiilor ecuatiilor 

diferentiale . Prelungibilitate. 
 Bifurcatii elementare. Dependenta de 

parametri, exemple; diagrame de 
bifurcatie. 

 Sisteme diferentiale autonome in 
dimensiune 2. Sisteme liniare ; clasificarea 
punctelor de echilibru, bifurcatii ale 
sistemelor liniare. 

 Elemente de teoria stabilitatii. Concepte de 
stabilitate. Metoda liniarizarii. Functii 
Liapunov. Principiul de invarianta . 
Echivalenta topologica a sistemelor 
diferentiale. 

 Cazuri speciale : valori proprii nule si 
valori proprii cu parte reala nula. 
Stabilitate si bifurcatii. Bifurcatia 
Poincare-Andronov-Hopf. 

 Bifurcatia sa-nod. Bifurcatia pitchfork. 

Expunerea  
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 Stabilitate si bifurcatie pentru sisteme 
conservative. 

Bibliografie     
                 1.  Kuznetsov Yu., Elements of applied bifurcation theory, Springer, New York, 2004 

               2.     J. K. Hale, H. Kocak, Dynamics and Bifurcations, Springer Verlag, 1991. 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Exemple și exerciții  legate 
de temele prezentate la curs. 

Problematizarea.  

Bibliografie     
                 1.  Kuznetsov Yu., Elements of applied bifurcation theory, Springer, New York, 2004 

               2.     J. K. Hale, H. Kocak, Dynamics and Bifurcations, Springer Verlag, 1991 
 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului   
 
Cursul este util în rezolvarea problemelor de bifurcații pentru sisteme dinamice, indiferent de aria 
în care acestea intervin. Teoria stabilității și tematicile de bifurcații propuse sunt în concordanță 
cu cele de la universitățile la care această disciplină este cuprinsă în curiculă. 
 
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 70% 
10.5. Seminar/laborator   30% 

10.6. Standard minim de performanță 
Studentul trebuie sa cunoască rezultatele fundamentale 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs        Semnătura titularului de seminar 
    22.01.2021                            Conf. dr. Silviu Birauas                   Conf. dr. Silviu Birauas 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


