
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnică Timișoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică și Informatică 
Industrială  

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  INGINERIE ELECTRICA / 90  
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) INGINERIE ELECTRICA SI CALCULATOARE / 60 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5  Matematici speciale / DF  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.Univ. Dr. Lemle Ludovic Dan  
2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Sef Lucr. Dr. Bistrian Diana  
2.4 Anul de studii7  I   2.5 Semestrul  II   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei8  DI   

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 9 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 4  , format din: 3.2 ore curs 2  3.3 ore seminar/laborator/proiect 2  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 

56  , format 
din: 3.2* ore curs 28 3.3* ore 

seminar/laborator/proiect 28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/săptămână    , format din: 3.5 ore practică    3.6 ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , format din: 3.5* ore practică    3.6* ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

4,28  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 2  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1,28 

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 
semestru 

60  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 28  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 18  

3.8 Total ore/săptămână 10  8,28   
3.8* Total ore/semestru  116   
3.9 Număr de credite   4   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Cunostinţe de Analiza matematică, Algebră şi Geometrie analitică si diferentiala   
4.2 de competenţe •    

 

                                                            

1 Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.  
2 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), 
discipină de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
6 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
8 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
9 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 
3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.8) ≤ 40 ore/săpt. 
10 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
• Sală de curs echipată cu videoproiector și conexiune la Internet. 
• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de curs fără aprobarea cadrului didactic.  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

• Sală de seminar echipată cu tabla. 
• Studenții nu se vor prezenta la activitățile practice cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de desfășurare a activității practice fără aprobarea 

cadrului didactic.  
 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• C1.  
C1.1 Descrierea   conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale matematicii, fizicii, chimiei, adecvate 
domeniului ingineriei electrice 
C1.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor prezentate la disciplinele din domeniu şi de specialitate, utilizând 
cunoştinţele fundamentale  de matematică, fizică, chimie 
C1.3 Aplicarea regulilor şi metodelor ştiinţifice generale pentru rezolvarea  problemelor specifice ingineriei 
electrice 
C1.4 Aprecierea calităţii, avantajelor şi dezavantajelor unor metode şi procedee din domeniul ingineriei 
electrice,precum şi  a nivelului de documentare ştiinţifică a proiectelor şi a consistenţei programelor folosind 
metode ştiinţifice şi tehnici matematice  
C1.5 Elaborarea de proiecte  profesionale,  utilizând adecvat cunoştinţele fundamentale de matematică, fizică, 
chimie 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1. Aplicarea adecvată a cunoştinţelor, fundamentale de matematică, fizică, chimie specifice 
domeniului inginerie electrice   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative aferente Matematicilor 
Speciale   

7.2 Obiectivele specifice 

•  asigurarea unei pregătiri fundamentale generale a studenţilor, punându-le la 
dispoziţie cunoştinţe din domeniul ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale, 
calculului operaţional şi teoriei probabilităţilor 

• dezvoltarea unor abilităţi de gândire aplicativă prin utilizarea metodelor şi 
procedeelor specifice Matematicilor Speciale care pun accent pe analiza corelaţiei 
dintre cunoştiinţele fundamentale şi problemele practice   

 
8. Conţinuturi11 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare12 
 1. Ecuatii diferentiale de ordinul intai    4    prelegerea, expunerea cu mijloace multimedia, 

conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia.  2. Ecuatii diferentiale de ordin superior     4   

                                                            

11 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 
de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 
12 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 



 

 3. Sisteme de ecuatii diferentiale   2   Studenții au acces la curs în format electronic  
http://www.fih.upt.ro/personal/dan.lemle/didactica.html 
 
 

 4. Elemente de calcul operational    6   
 5. Elemente de teoria probabilitatilor    6   
 6. Elemente de statistica descriptiva    6   
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie13    
1. Crstici B. şi colectiv, Matematici speciale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 
2. Kovacs, A. şi colectiv, Matematici speciale, vol. I şi II, Universitatea Tehnică Timişoara, 1993 
3. Lemle, L.D., Maksay, St.  Matematici speciale. Editura Politehnica, Timişoara, 2011 
4. Lemle, L.D., Matematici speciale. Curs în format electronic, 2017 http://www.fih.upt.ro/personal/dan.lemle/didactica.html 
5. Maksay, Şt.,Stoica, D., Calculul Probabilităţilor, Editura Politehnica,Timişoara, 2005 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative14 Număr de ore Metode de predare 
1. Notiuni recapitulative de calcul integral    2   Sistematizare, problematizare, studiul de caz, 

efectuarea de aplicaţii dirijat şi independent  
 

2. Ecuatii diferentiale de ordinal intai    6   
3. Ecuatii diferentiale de ordin superior    4   
4. Sisteme de ecuatii diferentiale    4   
5. Elemente de calcul operatorial    4    Sistematizare, problematizare, studiul de caz, 

efectuarea de aplicaţii dirijat şi independent  
6. Elemente de teoria probabilitatilor    4    Sistematizare, problematizare, studiul de caz, 

efectuarea de aplicaţii dirijat şi independent  
7. Elemente de statistica descriptiva    4    Sistematizare, problematizare, studiul de caz, 

efectuarea de aplicaţii dirijat şi independent  
         
         
Bibliografie15    
1. Bistrian, D., Lemle, L.D., Culegere de probleme de ecuatii diferentiale, Editura Politehnica, Timisoara, 2016 
1. Bistrian, D., Maksay, St., Matematici speciale. Culegere de probleme, Editura Politehnica, Timişoara, 2011 
2. Lemle, L.D., Maksay, St.,  Matematici speciale, Editura Politehnica, Timişoara, 2011 
. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Disciplina vine în întâmpinarea așteptărilor angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului prin conținutul 
orelor de curs și seminar. La finalul cursului, studenţii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice şi abilităţi de cercetare, strict 
necesare viitorilor specialişti, privind selectarea, utilizarea corectă şi combinarea adecvată a metodelor de rezolvare a 
problemelor   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare16 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

  Cunoștințe teoretice fiecare 
bilet de examen conţine 1 
subiect teoretic şi 2 
probleme 
● nota la examen este 

 Examen oral   0,66   

                                                            

13 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
14 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 
15 Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei. 
16 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar, 
laborator, proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

http://www.fih.upt.ro/personal/dan.lemle/didactica.html
http://www.fih.upt.ro/personal/dan.lemle/didactica.html


 

media aritmetică a notelor 
obţinute pentru răspunsurile 
la cele trei subiecte de pe 
biletul de examen, cu 
condiţia ca fiecare din cele 
trei note să fie mai mari sau 
egale cu 5    

10.5 Activităţi aplicative  

S:    nota de la activitatea pe 
parcurs (notă recunoscută 
până la absolvirea promoţiei) 
se stabileşte pe baza notelor 
de la lucrările scrise şi a 
aprecierii modului de 
participare la activităţile de 
seminar   

 Lucrari scrise    0,34  

 L:            
 P17:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se 

verifică stăpânirea lor18) 
•  Nota 5 se acordă pentru enunţarea corectă a unor definiţii şi teoreme din  subiectul teoretic, descrierea metodei de 

rezolvare pentru fiecare subiect aplicativ de pe biletul de examen şi promovarea la activitatea pe parcurs   
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 04.09.2017    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

Director de departament 
(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii19 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
 06.09.2017    

…………………….……… 
 

                                                            

17 În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea 
studentului la evaluarea finală din cadrul disciplinei. 
18 Nu se va explica cum se acorda nota de promovare. 
19 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei. 


