FIŞA DISCIPLINEI
1. DATE DESPRE PROGRAM
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii (denumire/cod)2 /Calificarea

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Inginerie Electrică
Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială
Inginerie energetică
Licenţă
Ingineria sistemelor electroenergetice/ L20201011010

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ
2.1 Denumirea disciplinei
Ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică
2.2 Titularul activităţilor de Lector. dr. George POPESCU
curs
2.3 Titularul activităţilor de
Lector. dr. George POPESCU
seminar/laborator/proiect
2.4 Anul de
studiu

1

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul disciplinei
(conţinut)3

DF

2.7 Regimul disciplinei
(obligativitate)4

DI

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar+laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 din care: 3.5 curs 28
3.6 seminar+laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: consultaţii, cercuri studenţeşti
66
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru5
108
3.9 Numărul de credite6
4

2.8 Tipul
de evaluare

E

1+0
14+0
ore
32
10
18
2
4

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe fundamentale dobândite în liceu, la disciplinele:
analiză matematică, algebră, geometrie analitică.
Noțiunile de calcul diferențial și calcul integral predate la disciplina Analiză pe sem I
4.2 de competenţe
Nu sunt necesare
5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a
Predarea cursului se face în sistem clasic, la tablă. Explicaţiile sunt însoţite de
cursului
raţionamente şi exemple aplicative; acestea sunt derulate în timp real, în interacţiune
strânsă cu studenţii din sală. Se asigură suport de curs în format electronic şi acces la
repere bibliografice existente în biblioteca universităţii. Repartizarea timpului alocat
cursului respectă următoarea structură:
- 40% noţiuni teoretice;
- 60% exemple aplicative.
5.2 de desfăşurare a
Studenţii au la dispoziţie îndrumare de seminar, ca suport pentru aplicaţiile practice
seminarului/laboratorului ale noţiunilor, rezultatelor şi metodelor predate la curs. Exerciţiile şi problemele
propuse spre rezolvare la seminar sunt explicate detaliat, punându-se accentul pe
atingerea unui nivel de rezolvare de către studenţi, independent de profesor. Sunt
rezolvate în timp real, în interacţiune strânsă cu studenţii din sală. Se asigură suport
de seminar în format electronic şi acces la repere bibliografice existente în biblioteca
universităţii.

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE7
Competenţe C1 Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică în domeniul ingineriei
profesionale electrice
Competenţe
transversale

CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Introducerea, înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor fundamentale din teoria
ecuaţiilor diferenţiale şi a statistii matematice.
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare dobândirii
de competenţe profesionale pentru înţelegerea şi gestionarea rezolvării
tipurilor de ecuaţii diferenţiale şi a principalelor noţiuni şi metode ale
statisticii. Problemele aplicative dezvoltă abilităţi practice prin rezolvare
ecuaţiilor si sistemelor de diferenţiale de ordinul I şi de ordin superior.
Culegerea, înregistrarea, clasificarea, analiza şi interpretarea datelor unor
fenomene statistice studiate şi formularea unor previziuni privind
comportarea viitoare a fenomenelor studiate permit dezvoltarea abilităţilor
de interpretare calitativă şi evaluare cantitativă, ale diverselor fenomene
statistice.
8. CONŢINUTURI
8.1 Curs
Introducere - Noţiuni fundamentale în teoria ecuaţiilor diferenţiale.
Noţiunea de ecuaţie diferenţială de ordinul întâi. Forma generală şi
forma normală a unei ecuaţii diferenţiale. Soluţie generală, soluţie
particulară, soluţie singulară. Problemă Cauchy. Interpretarea
geometrică a unei ecuaţii diferenţiale, a soluţiei unei ecuaţii
diferenţiale, a soluţiei unei probleme Cauchy.

Nr. ore
1

Capitolul I - Ecuaţii diferenţiale de ordinul I, integrabile prin
metode elementare. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile. Ecuaţii
diferenţiale omogene. Ecuaţii diferenţiale liniare. Ecuaţii diferenţiale
Bernoulli. Ecuaţii diferenţiale Riccati. Ecuaţii diferenţiale Clairaut.
Ecuaţii diferenţiale Lagrange. Ecuaţii diferenţiale cu diferenţiale totale
exacte. Ecuaţii care admit factor integrant. Ecuaţii diferenţiale implicite
în raport cu derivata. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior reductibile la
ecuaţii de ordin mai mic. Probleme.
Capitolul II - Elemente de teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.
Teoreme de existenţă şi teorema de existenţă şi unicitate a soluţiei unei
probleme Cauchy de ordinul întâi. Dependenţa soluţiilor. Stabilitate şi
teoreme de stabilitate pentru ecuaţii diferenţiale de ordinul I. Probleme.
Capitolul III - Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior. Ecuaţie
liniară de ordin superior omogenă. Legătura cu ecuaţia liniară de
ordinul întâi. Dependenţă şi independenţă liniară. Sisteme fundamentale
de soluţii. Ecuaţia liniară de ordin superior neomogenă. Ecuaţii liniare
de ordin superior cu coeficienţi constanţi. Ecuaţii de tip Euler.
Probleme.
Capitolul IV – Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul
întâi. Sisteme liniare şi omogene. Matrici fundamentale. Proprietăţi ale
matricilor fundamentale. Soluţia generală a sistemului omogen. Sistem
liniar şi neomogen. Sisteme cu coeficienţi constanţi. Calculul matricei
fundamentale. Stabilitatea sistemelor de ecuaţii diferenţiale liniare.
Probleme.
Capitolul V - Elemente de statistică matematică. Noţiuni de bază ale
statisticii matematice. Valori caracteristice ale unei serii statistice.
Indicatori statistici. Indicatorii variaţiei. Corelaţie şi regresie. Analiza
regresiilor. Regresia liniară. Probleme.

7

2

5

5

8

Metode de predare

Predarea cursului se face în
sistem clasic, la tablă. Explicaţiile
sunt însoţite de raţionamente şi
exemple aplicative; acestea sunt
derulate în timp real, în
interacţiune strânsă cu studenţii
din sală. Se asigură suport de curs
în format electronic şi acces la
repere bibliografice existente în
biblioteca universităţii.

Bibliografie8
1. V. Arnold, Equations differentielles ordinaires, Editions Mir, Moscou, 1974.
2. C. Avramescu, Ecuaţii diferenţiale şi integrale, Reprografia Universităţii din Craiova, 1973.
3. C. Avramescu, I. Bărbulescu, Îndrumar şi culegere de probleme de ecuaţii diferenţiale şi integrale, Reprografia
Universităţii din Craiova, 1976.
4. C. Avramescu, C. Vladimirescu, Ecuaţii diferenţiale şi integrale pentru informaticieni, Tipografia Universităţii din
Craiova, 2003.
5. V. Barbu, Ecuaţii diferenţiale, Editura Junimea, Iaşi, 1985.
6. V. Bălan, Matematici Superioare aplicate, Editura Universitaria, Craiova 2007
7. V. Bălan, D.C. Burada, Teme de matematici superioare, Editura Universitaria, Craiova 2011
8. Ar. Leonte, Elemente de statistică matematică, Reprografia Universităţii din Craiova, 1979.
9. Gh. Micula, P. Pavel, Ecuaţii diferenţiale şi integrale prin probleme şi exerciţii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
10. G. Mihoc, V. Craiu, Tratat de statistică matematică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976.
11. I. Vladimirescu, Statistică matematică, Editura Universitaria, Craiova, 1998.
8.2 Seminar/laborator/proiect
Nr. ore
Metode de predare
Studenţii au la dispoziţie îndrumare
Capitolul I - Noţiuni fundamentale în teoria ecuaţiilor diferenţiale.
1
Rezolvarea unor probleme din teoria generală a ecuaţiilor diferenţiale şi
de seminar, ca suport pentru
integrale.
aplicaţiile practice ale noţiunilor,
rezultatelor şi metodelor predate la
Capitolul I - Ecuaţii diferenţiale de ordinul I, integrabile prin
3
curs. Exerciţiile şi problemele
metode elementare. Rezolvarea ecuaţiilor cu variabile separabile.
propuse spre rezolvare la seminar
Rezolvarea ecuaţiilor omogene şi reductibile la omogene. Rezolvarea
sunt explicate detaliat, punându-se
ecuaţiilor cu diferenţiale totale exacte şi a ecuaţiilor care admit factor
accentul pe atingerea unui nivel de
integrant. Rezolvarea ecuaţiilor liniare neomogene de ordinul I.
rezolvare de către studenţi,
Rezolvarea ecuaţiilor Bernoulli si a ecuaţiilor Riccatti. Rezolvarea
independent de profesor. Sunt
ecuaţiilor de ordinul I implicite în raport cu derivata. Ecuaţii
rezolvate în timp real, în interacţiune
diferenţiale de ordin superior reductibile la ecuaţii de ordin mai mic.
strânsă cu studenţii din sală. Se
Capitolul II - Elemente de teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.
1
asigură suport de seminar în format
Probleme de existenţă, existenţă şi unicitate a soluţiei unei probleme
electronic şi acces la repere
Cauchy de ordinul întâi. Probleme de dependenţa soluţiilor. Probleme
bibliografice existente în biblioteca
de stabilitate pentru ecuţia diferenţială de ordinul I.
universităţii.
Capitolul III - Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior.
3
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale liniare de ordin superior. Probleme
referitoare la dependenţă şi independenţă liniară. Găsirea unui sistem
fundamental de soluţii în cazul ecuaţiilor diferenţiale liniare de ordin
superior cu coeficienţi constanţi. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale
liniare de tip Euler.
Capitolul IV – Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul
3
întâi. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii diferenţiale de ordinul I.
Calculul matricei fundamentale în cazul particular al ecuaţiilor
diferenţiale de ordinul I cu coeficienţi constanţi. Metoda lui Euler de
determinare a unei matrici fundamentale.
Capitolul V - Elemente de statistică matematică. Studiul unor
3
fenomene statistice concrete, prin aflarea valorilor caracteristice ale
seriilor statistice generate, a indicatorilor statistici şi a indicatorilor de
variaţie. Formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a
acestor fenomene, prin determinarea corelaţiei şi regresiei, prin analiza
regresiilor şi prin regresia liniară.
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1. C. Avramescu, I. Bărbulescu, Îndrumar şi culegere de probleme de ecuaţii diferenţiale şi integrale, Reprografia
Universităţii din Craiova, 1976.
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9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR
COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI
REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Conţinutul cursului a fost stabilit în urma consultării cu titularii disciplinelor de domeniu şi de specialitate.

10. EVALUARE
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- Cursul urmăreşte aprofundarea unor noţiuni
fundamentale ale analizei matematice şi introducerea altor
noţiuni noi: funcţii vectoriale, soluţie generală, soluţie
particulară, soluţie singulară, problemă Cauchy, tipuri de
ecuații diferenţiale de ordinul întâi, ecuații diferenţiale
liniare de ordin superior, ecuaţii Euler, existenţă, unicitate
a soluţiilor problemelor Cauchy, elemente de teorie
calitativă a ecuaţiilor diferenţiale: teoreme de existență,
dependenţa soluţiilor, stabilitatea soluţiilor pentru ecuaţii şi
sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul I.
- Cursul urmăreşte introducerea unor noţiuni şi elemente de
statistică matematică: valori caracteristice ale unei serii
statistice, indicatori statistici, indicatorii variaţiei, corelaţie şi
regresie, analiza regresiilor, regresia liniară.

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris parţial
cu durata de o oră, cu
4 subiecte practice.
5p pentru fiecare
subiect corect rezolvat
în total 20p

10.3 Pondere
din nota finală
20%

Examen scris final,
50%
cu durata de 2 ore
-4 subiecte pratice
câte 10p pentru fiecare
subiect corect rezolvat
-1 subiect teoretic 10p
în total 50p
30%
S: Seminarul urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor Verificare pe parcurs a
de rezolvare a diferitelor tipuri de ecuaţii diferenţiale de
temelor periodice de
ordinul I şi de ordin superior (cu coeficienţ constanţi şi de tip seminar propuse.
Euler), a sistemelor de ecuaţii liniare de ordinul I cu
6 teme a câte 5p fiecare
coeficienţi constanţi). De asemenea, se urmăreşte dobândirea în total 30p
în plus pâna la 10p bonus
tehnicilor de clasificare, analiză şi interpretare a datelor
10.5
referitoare la un anumit fenomen şi de formulare a unor
pentru activitate la
Seminar/laborator/proiect
previziuni privind comportarea viitoare a acestuia, folosind
seminarii
noţiuni şi elemente de bază ale statisticii matematice: valori
caracteristice ale unei serii statistice, indicatori statistici,
indicatorii variaţiei, corelaţie şi regresie, analiza regresiilor,
regresia liniară. Studenţii vor avea de rezolvat pe parcursul
semestrului teme periodice de seminar.
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se
verifică stăpânirea lui)
Studenţii trebuie să cunoască principalele noţiuni de teoria ecuaţiilor diferenţiale şi statistică matematică, să ştie să rezolve
ecuaţii de ordinul I, de tipurile studiate, sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul I cu coeficienţi constanţi, ecuaţii
diferenţiale de ordin superior cu coeficienţi constanţi şi ecuaţii Euler. Să cunoască şi să determine valorile caracteristice
ale unei serii statistice, indicatorii statistici, indicatorii variaţiei, corelaţia şi regresia, să utilizeze corect analiza
regresiilor şi să cunoască regresia liniară.
Calculul notei finale se face prin rotunjirea la notă întreagă a punctajului obtinut dupa examenul scris final.
Obţinerea unei note finale de minim 5 (echivalentul a 50p).

Data completării
28.09.2015

Data avizării în departament
.09 2015

Semnătura titularului de curs
Lector dr. George Popescu

Semnătura titularului de seminar
Lector dr. George Popescu

………………………………......

………………………………......

Semnătura directorului de departament
Conf. dr. Dana Constantinescu
………………………………..

