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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* Matematică / Matematician - 212009; Profesor în învățământul 

gimnazial - 233002; Asistent de cercetare în matematică - 212016; 
Referent de specialitate matematician - 212004 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Calcul Variațional 
2.2. Titularul activităților de curs Prof. dr. Petru Jebelean 
2.3. Titularul activităților de seminar  dr. Călin Șerban 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul II 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  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  25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 8 
Examinări 4 
Tutorat  6 

3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Număr de credite 4 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Cunoștințe de Analiză Matematică, Ecuații Diferențiale, Teoria Măsurii și 

Integrării 
4.2. de competențe  Abilități de rezolvare a ecuațiilor diferențiale 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă sau Online (laptop și conexiune la 

internet) 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de seminar cu tablă sau Online (laptop și conexiune 

la internet) 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Operarea cu noţiuni si metode matematice 

 

 Prelucrarea matematica a datelor, analiza şi interpretarea unor 
fenomene şi procese 

 

 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor 
 

 Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene 
 

 Aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de 
tip interdisciplinar. 

 

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. 
 

 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 studenților cu noțiunile și rezultatele de bază 

din teoria calculului variațional 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să recunoască probleme standard de 

calcul variațional; (2) să prezinte tehnici specifice calculului 
variațional; (3) să definească noțiuni specifice abordărilor 
variaționale; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să rezolve probleme standard de 
calcul variațional; (2) să argumenteze validitatea unei abordări 
variaționale; 
Ob. Atitudinale (OAt): să argumenteze importanța unei abordări 
variaționale 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Formularea problemei generale. 
Extreme ale funcționalelor. Variația de 
ordinul întâi. Teorema lui Fermat. (OC1, 
OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [2], [3] 

2. Variația de ordinul al doilea a unei 
funcționale. Aplicații. (OC1, OC3, OAt) 
(2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [3], [4] 

3. Funcționale de tip integrală pe un 
spațiu de curbe. Ecuații Euler-Lagrange. 
Cazul N=1. (OC1, OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [3], [4] 

4. Aplicații de referință. (OC1, OAb1, 
OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [2] - [4] 
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5. Cazul N>1.  Funcționale care depind 
de derivate de ordin superior. (OC1, 
OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [2], [4] 

6. Extremale ale funcționalelor depinzând 
de funcții de mai multe variabile. (OC1, 
OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [3] 

7. Extreme condiționate ale 
funcționalelor. (OC1, OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [4] 

8. Spații Sobolev pe un interval real. 
(OC1, OC3) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1] 

9. Problema Dirichlet omogenă și 
neomogenă  – formulare variațională. 
(OC1, OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1] 

10. Probleme Neumann și mixte. (OC1, 
OC3, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1] 

11. Probleme periodice. (OC1, OC3, 
OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1] 

12. Metoda variațională directă în 
probleme la limită neliniare. (OC1, OC3, 
OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1] 

13. Aplicații. (OC1, OC3, OAb2) (2 ore) Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [2] - [4] 

14. Perspective și dezvoltari ulterioare. 
(OAb2, OAt) (2 ore) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Ref. [1], [2] 

Bibliografie (accesibilă prin BCUT) 
 
1. H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer, New York, 2011.   

2. H. Cartan, Formes Differentielles,  Hermann, Paris 1967.  

3. J.  Crînganu, Calcul Variațional, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2002.  

4. G. Șabac, P. Cocârlan, O. Stănășilă, A. Topală, Matematici Speciale, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 
1993. 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

1.  Funcționale diferențiabile (OAb1) (1 
ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [3] 

2. Calculul variației de ordinul întâi și al 
doilea I (OAb1, OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [3] 

3. Calculul variației de ordinul întâi și al Rezolvare exerciții, Ref. [3] 
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doilea II (OAb1, OC2) (1 ore) conversație 
4. Ecuații Euler-Lagange I (OAb1, OC2) 
(1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

5. Ecuații Euler-Lagrange II (OAb1, 
OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

6. Sistemul Euler-Lagrange I (OAb1, 
OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

7. Sistemul Euler-Lagrange II (OAb1, 
OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

8. Test (1 ore) Evaluare Exerciții similare celor 
rezolvate în seminariile 1-7 

9. Ecuații Euler-Poisson (OAb1, OC2) (1 
ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

10. Extreme condiționate (OAb1, OC2) 
(1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2], [3] 

11. Ecuații Euler-Lagrange-Gauss 
(OAb1, OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [2] 

12. Probleme Dirichlet și Neumann I 
(OAb1, OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [1] 

13. Probleme Dirichlet și Neumann II 
(OAb1, OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [1] 

14. Probleme mixte și periodice (OAb1, 
OC2) (1 ore) 

Rezolvare exerciții, 
conversație 

Ref. [1] 

Bibliografie (accesibilă prin BCUT) 
 
1. H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer, New York, 2011. 

2. V.  Rudner, Probleme de matematici speciale, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970.    

3. G. Șabac, P. Cocârlan, O. Stănășilă, A. Topală, Matematici Speciale, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 
1993. 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Cunoștințele dobândite sunt esențiale pentru studii ulterioare (masterat, doctorat) necesare în teoria 
modernă a problemelor la limită prin metode variaționale. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea unor probleme standard 
și tehnici specifice calculului 
variațional. Definirea și prezentarea 
noțiunilor specifice abordărilor 
variaționale (OC1 - OC3, OAb2) 

Lucrare scrisă în 
sesiunea de examene 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Capacitatea de a rezolva exerciții 
similare celor rezolvate în 
seminariile 1-7 (OAb1) 

Lucrare scrisă pe 
parcursul semestrului 

20% 
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Capacitatea de a rezolva exerciții 
similare celor rezolvate în 
seminariile 9-14 (OAb1) 

Lucrare scrisă în 
sesiunea de examene 

20% 

Prezență la seminar Participare activă, 
rezolvări de teme 

10% 

10.6. Standard minim de performanță 
 Cunoștințe și abilități necesare pentru nota 5: Cunoașterea la nivel operațional a noțiunilor și 

rezultatelor fundamentale privind calculul variațional clasic. 
 

 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. In sesiunea de restanțe/măriri se poate da doar examenul 
aferent cursului și lucrarea a doua aferentă seminarului. 
 

 Obs: Studenții pot participa la orele de consultații conform planificării stabilite la începutul 
semestrului în cadrul cărora titularul de curs și seminar răspund întrebărilor studenților și oferă 
explicații suplimentare legate de conținutul cursului și seminarului.   

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    20.01.2021                       Prof. dr. Petru Jebelean                                    dr. Călin Șerban                                     
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


