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Anul academic 2020-2021 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Stiinte 

Departament Matematica-Informatica 

Domeniul de studiu Matematica 

Ciclul de studii Licenta 

Specializarea Matematica-Informatica  

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Ecuatii Diferentiale 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380601F02I027 obligatoriu   6 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen DF 

Titular activităţi curs prof. dr. Eugen Ioan DRAGHICI 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

lect.dr. Andreea Solomon 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 2 - - 
4 (6 ore 

conventionale) 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 28 - - 
56 (84 ore 

conventionale) 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

Tutoriat:  5 

Examinări:  5 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  150 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 206 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
De curriculum Analiza Matematica (calcul diferential si integral) 

De competenţe Metode de integrare. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Sala de curs, tabla, videoproiector (facultativ), tehnica de calcul 
(necesara pentru cazul desfasurarii cursului online) 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
Computer sau laptop cu softuri deficate licentiate (pentru cazul 
desfasurarii cursurilor online) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 
Deprinderea unor metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale, cunoasterea 
cazurilor cand acestea au solutii (teoreme de existenta si unicitate) 

Competenţe transversale 
Folosirea de metode specifice ecuatiilor la rezolvarea de probleme din alte 

domenii ale matematicii 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului de “Ecuatii Diferentiale” este acela de a crea 

competente in: rezolvarea unor ecuatii diferentiale de tip particular 

(ecuatii cu variabile separabile, ecuatia liniara de ordinul I, ecuatia 

lui Bernoulli, ecuatii Ricatti, ecuatii cu diferentiale totale exacte, 

ecuatii Lagrange si Clairaut), rezolvarea ecuatiilor diferentiale de 

liniare cu coeficienti constanti de ordin superior, intelegerea 

notiunilor de problema Cauchy si de problema bilocala, justificarea 

faptului si cunoasterea cazurilor cand aceste probleme au solutie 

unica (in vederea posibilitatii studierii ulterioare a metodelor 

aproximative de rezolvare a unor astfel de probleme), insusirea 

cunostintelor de baza despre ecuatiile integrale de tip Fredholm si 

Volterra, necesare demonstrarii teoremelor de existenta si unicitate 

pentru problemele bilocale si Cauchy. 

Obiectivele specifice Activitatile aplicative se vor axa pe rezolvarea de probleme 

concrete (ecuatii de tipul celor facute la curs (a se vedea paragraful 

precedent) 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1  Ecuatii operatoriale. Multimea solutiilor unei ecuatii operatoriale. 2 

Curs 2  Câteva ecuatii diferentiale simple (ecuatia diferentiala generala de ordinul 
I, ecuatii omogene în sens Euler, ecuatii Clairaut si Lagrange). Complemente 
de analiza functionala si topologie (spatii metrice si normate, metrici 
speciale, etc.) 

2 
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Curs 3 Teorema de punct fix a lui Banach. Aproximatii succesive. O teorema de 
surjectivitate. Ecuatii integrale de tip Fredholm. ecuatii integrale cu nucleu 
degenerat. teoreme de existenta si unicitate în tot spatiul si în sfera pentru 
ecuatii integrale Fredholm de speta a doua. 

2 

Curs 4  Ecuatii integrale de tip Volterra.Teoreme de existenta si unicitate pentru 
ecuatiile Volterra de speta a doua  

2 

Curs 5  Dependenta de date. Ecuatii diferentiale de ordinul I. Problema Cauchy. 
Sisteme de ordinul I. problema Cauchy pentru sisteme.  

2 

Curs 6  Teoreme de existenta si unicitate pentru problema Cauchy. 2 

Curs 7 Teoreme de existenta si unicitate pentru problema Cauchy (continuare) 
Solutii maximale sau saturate. probleme bilocale. Exemple. 

2 

Curs 8  Ecuatii liniare. Elemente de analiza matriciala. 2 

Curs 9  Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n. 2 

Curs 10  Ecuatia liniara neomogena de ordinul n. metoda variatiei constantelor a lui 
Laplace. Sisteme diferentiale de ordinul I. 

2 

Curs 11 Ecuatii liniare de ordinul n cu coeficienti constanti. 2 

Curs 12 Ecuatii liniare de ordinul n cu coeficienti constanti (continuare) 2 

Curs 13 Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul I cu coeficienti constanti. Exemple. 2 

Curs 14 Unele ecuatii cu coeficienti variabili reductibile la ecuatii cu coeficienti 
constanti. Alte metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale. 

2 

Total ore curs:  

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1  Ecuatii operatoriale. Multimea solutiilor unei ecuatii operatoriale. 2 

Sem 2  Câteva ecuatii diferentiale simple (ecuatia diferentiala generala de ordinul 
I, ecuatii omogene în sens Euler, ecuatii Clairaut si Lagrange). Complemente 
de analiza functionala si topologie (spatii metrice si normate, metrici 
speciale, etc.) 

2 

Sem 3 Teorema de punct fix a lui Banach. Aproximatii succesive. O teorema de 
surjectivitate. Ecuatii integrale de tip Fredholm. ecuatii integrale cu nucleu 
degenerat. teoreme de existenta si unicitate în tot spatiul si în sfera pentru 
ecuatii integrale Fredholm de speta a doua. 

2 

Sem 4  Ecuatii integrale de tip Volterra.Teoreme de existenta si unicitate pentru 
ecuatiile Volterra de speta a doua  

2 

Sem 5  Dependenta de date. Ecuatii diferentiale de ordinul I. Problema Cauchy. 
Sisteme de ordinul I. problema Cauchy pentru sisteme.  

2 

Sem 6  Teoreme de existenta si unicitate pentru problema Cauchy. 2 

Sem 7 Teoreme de existenta si unicitate pentru problema Cauchy (continuare) 
Solutii maximale sau saturate. probleme bilocale. Exemple. 

2 

Sem 8  Ecuatii liniare. Elemente de analiza matriciala. 2 

Sem 9  Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n. 2 

Sem 10  Ecuatia liniara neomogena de ordinul n. metoda variatiei constantelor a lui 
Laplace. Sisteme diferentiale de ordinul I. 

2 
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Sem 11 Ecuatii liniare de ordinul n cu coeficienti constanti. 2 

Sem 12 Ecuatii liniare de ordinul n cu coeficienti constanti (continuare) 2 

Sem 13 Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul I cu coeficienti constanti. Exemple. 2 

Sem 14 Unele ecuatii cu coeficienti variabili reductibile la ecuatii cu coeficienti 
constanti. Alte metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale. 

2 

Total ore seminar/laborator  

Metode de predare 

Prelegere la curs si probleme la seminar Powerpoint - 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. I. A. Rus, P. Pavel, Ecuatii Diferentiale, EDP, Bucuresti, 1982.A. Haimovici, 

Ecuatiile Fizicii Matematice, EDP, Bucuresti, 1974. (pentru CURS) 

 

2. Gh. Micula, P. Pavel, Ecuatii Diferentiale si Integrale prin Probleme si Exercitii, Ed. 

Dacia, Cluj-Napoca, 1989. (Probleme pentru seminar) 

3. V. Olariu, T. Stanasila, Ecuatii Diferentiale si cu derivate Partiale (culegere de 

probleme), Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982 (Probleme pentru seminar) 

Mentiune: Toate cartile propuse la bibliografie se afla in Biblioteca Universitatii. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. V. Barbu, Ecuatii Diferentiale, Univ. Alex. I. Cuza, Iasi, 1980. 

2. A. Halanay, Ecuatii Diferentiale, EDP, Bucuresti, 1972. 

3. N. Teodorescu, V. Olariu, Ecuatii Diferentiale si cu Derivate Partiale, Ed. Tehnica, 

Bucuresti, 1978. 

Mentiune: Toate cartile propuse la bibliografie se afla in Biblioteca Universitatii. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Activitati pe parcurs 

Intrebari, teme, 
probleme la seminar 

30%  

Examen final la sfarsit de semestru Lucrare scrisa 70%  

Laborator  - - Nu exista 

Standard minim de performanţă; cunoasterea metodei de rezolvare a ecuatiilor diferentiale liniare de 
ordin superior. 
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(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 23.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof.dr. Eugen Draghici  

Director de departament Prof.dr. Mugur Acu  

  

  

 


