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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* Matematici financiare 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Modele diferentiale în economie 
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 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 
 
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  55 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Examinări  6 
Tutorat   8 

3.7. Total ore studiu individual  144   

3.8. Total ore pe semestru 200   

3.9. Număr de credite   8   

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Ecuații diferentiale elementare 
4.2. de competențe  Rezolvarea ecuatiilor diferentiale 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului   
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Operarea cu noţiuni și metode matematice 

 Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi 
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interpretarea unor fenomene şi procese 
 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 
 Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 
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 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Studiul unor modele matematice consacrate în economie 
7.2. Obiectivele specifice      Analiza unor  fenomene economice cu ajutorul modelelor matematice 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
 Introducere in 

modelarea matematica 
in economie. 
 

Predarea se face online pe 
google classroom (meet) 

 

 Modelul lui Walras.                „ 
 

 

              Modelul lui Keynes               „  

 Modelul Cobb-Douglas.               „  

 Un model al inflatiei  si  
somajului. 

              „  

 Piata monetara si 
echilibrul monetar. 

              „  

 Modelarea si simularea 
stocurilor. 

             „  

   

Bibliografie: 
1. Văduva I. - Modele de simulare, Editura Universitătii Bucuresti, Bucuresti, 2004 
2. M. Braun-Modeling of economic processes, SpringerVerlag, 2007 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Se realizeaza simulari   ale 
modelelor prezentate la curs. 

Utilizarea de software dedicat.  

   

Bibliografie 
1. Văduva I. - Modele de simulare, Editura Universitătii Bucuresti, Bucuresti, 2004 
2. M. Braun-Modeling of economic processes, SpringerVerlag, 2007 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Studenții sunt învățați sa înțeleagă , sa utilizeze și sa creeze modele matematica care se aplica în economie. 
 
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 (online pe 
google meet)  în sesiunea 
de examene. 

70 % 

   
10.5. 
Seminar/laborator 

 Participarea și activitatea 30 % 
   
   

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoasterea principiilor de baza ale modelarii în economie. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar                                                                                                                             
    12.09.2019                           Conf. dr. Silviu Birauas                           Conf. dr. Silviu Birauas       
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


