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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de ecuaţii diferenţiale prezintă un deosebit interes în procesul de formare a specialistului cu studii 

superioare la profilul Fizică. Fiind o ramură a analizei matematice, teoria ecuaţiilor diferenţiale este o disciplină 

fundamentală, care are o pondere importantă în pregătirea de specialitate a matematicienilor, informaticienilor, 

fizicienilor, inginerilor şi, într-o oarecare măsură a biologilor, chimiştilor şi economiştilor. Atât prin conţinut, 

cât şi prin metode, disciplina are un domeniul de studiu larg, având frontiere sau părţi comune cu analiza 

funcţională, analiza complexă, algebra liniară, mecanică, fizică matematică şi teoretică etc. Este de menţionat, că 

ecuaţiile diferenţiale reprezintă, de fapt, un capitol de matematică aplicată şi cea mai mare parte dintre ele provin 

din procesul de modelare matematică a unor fenomene din natură şi societate. Importanţa cursului nu se explică 

doar prin însuşirea unor tipuri de ecuaţii şi a metodelor de integrare a lor, dar prin faptul că el stabileşte o 

legătură dintre matematica teoretică, abstractă şi viaţa reală. Prezentarea cursului se realizează prin expunerea 

orală a informaţiilor din suportul cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (tablă). Lucrările practice 

constau în aplicarea cunoştinţelor acumulate la rezolvarea problemelor legate de noțiunile de bază ale ecuaţiilor 

diferenţiale, precum şi aplicaţiile lor la probleme din analiza matematică,analiza funcțională, fizică, tehnică etc.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice în efectuarea activităţilor aplicative; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- automatizarea activităţii profesionale; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă; 

- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 

- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii. 

Competenţe specifice: 

- utilizarea şi interpretarea teoriilor, noţiunilor şi metodelor de studiu în explicarea proceselor şi fenomenelor 

sociale şi naturale; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei;  

- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de 

specialitate;  

- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea şi soluţionarea problemelor 

fizicii teoretice şi aplicative;  

- aplicarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în modelarea matematică şi computaţională a proceselor 

fizice; 

- elaborarea  dispozitivelor electronice, bazate pe fenomene de transport în câmpurile electrice şi magnetice; 

- utilizarea metodelor, instrumentelor, utilajului şi tehnologiilor moderne pentru activităţi de măsurare şi 

monitorizare a  caracteristicilor şi parametrilor dispozitivelor electronice; 

- identificarea domeniilor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor obţinute în scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii. 

- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

la nivel de aplicare studenţii vor: 

- determina corect tipurile ecuaţiilor  diferenţiale şi metodele de rezolvare ale lor,  

- aplica noţiunile de bază ale teoriei ecuaţiilor diferenţiale: soluţie generală, soluţie particulară, problema 

Cauchy, factor integrant, sistem fundamental de soluţii, determinant Wronski;  



- aplica ecuaţia diferenţială  liniară cu coeficienţi constanţi şi reductibile la ele,  

- utiliza sistemele de ecuaţii diferenţiale, etc. 

la nivel de integrare studenţii vor:  

- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie,  

- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări,  

- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi, 

- aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor din diferite ramuri ale  matematicii , 

- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 

- formula concluzii şi recomandări. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Ecuaţii diferenţiale sunt necesare cunoștinţe din cursurile de 

Analiză matematică, Algebră liniară, Geometrie analitică. 

Teme de bază Noţiune de ecuaţie diferenţială şi soluţii ale ei. Exemple de probleme ce conduc la ecuații 

diferenţiale. Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi. Problema Cauchy pentru ecuaţiile diferenţiale de ordinul întâi. 

Teoremă de existenţă şi unicitate. Puncte singulare, soluţii singulare. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile. 

Ecuaţii diferenţiale omogene şi reductibile la ele. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi. Metoda variaţiei 

constantei. Ecuaţiile Bernoulli şi Riccati. Ecuaţii diferenţiale cu diferenţiale totale. Factor integrant. Ecuaţii 

diferenţiale de ordinul întâi, care nu conţin explicit una din variabile. Metoda parametrizării. Ecuaţiile Lagrange 

şi Clairaut. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior. Existenţa şi unicitatea soluţiei. Problema Cauchy.     Ecuaţii 

diferenţiale de ordin superior, care nu conţin explicit funcţie căutată sau variabilă independentă. Teoria generală 

a ecuațiilor diferențiale liniare omogene.  Spaţiul de soluţii. Sistemul fundamental de soluţii. Soluţie generală. 

Determinantul Wronski. Formula Liouville. Ecuaţii diferenţiale liniare neomogene.. Ecuaţii diferenţiale liniare 

omogene cu coeficienți  constanţi. Formarea sistemului fundamental de soluţii în baza rădăcinilor polinomului 

caracteristic. Ecuaţii diferenţiale liniare neomogene cu coeficienți  constanţi şi neomogenității în formă de cuasi 

polinom. Ecuaţii diferenţiale reductibile la ecuaţii diferenţiale cu coeficienți  constanţi. Ecuaţia Euler. Sisteme 

de ecuaţii diferenţiale. Problema Cauchy pentru sistemele de ecuaţii diferenţiale. Consecinţe. Sisteme de ecuaţii 

diferenţiale liniare cu coeficienți  constanţi.  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, lucrări individuale, consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte 

etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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