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Cuvânt 

la deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM 

al Universității de Vest din Timișoara 

Domnului Profesor universitar Emerit  IOAN A. RUS, 
 

 
Stimate Domnule Profesor universitar Emerit  IOAN A. RUS,  

Stimați membri ai comunității academice,  

Stimați invitați,  

Dragi studenți,  

Onorat auditoriu, 

 

Comunitatea Academică a Universității de Vest din Timișoara este preocupată constant 
de promovarea și recunoașterea meritelor științifice, culturale și umane ale marilor personalități 
ale lumii academice și de aducerea acestor valori cât mai aproape de lumea academică din 
Timișoara. Astăzi, ne simțim onorați să avem în mijlocul nostru pe domnul Profesor Universitar 
Emerit Ioan Rus, personalitate marcantă a vieții academice din România, figură reprezentativă a 
Școlii de Matematică din țara noastră. 

Titlul onorific conferit astăzi, cel de Doctor Honoris Causa Scientiarum, reprezintă 
modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timișoara, recunoaște public și pe deplin 
meritele deosebite ale domnului profesor Ioan Rus, în impresionanta sa carieră universitară, 
întinsă pe mai bine de jumătate de secol, în care a contribuit cu devotement, eleganță și energie 
inepuizabilă la promovarea matematicii. 

Născut în 1936, domnul Ioan Rus studiază la școala general din satul natal (Ianoșda), apoi 
la Liceul Emanuil Gojdu din Oradea, unde își descoperă pasiunea pentru științele exacte și ia 
decizia de a-și urma calea spre cunoaștere în matematică la Facultatea de Matematică din Cluj-
Napoca. La scurt timp după absolvirea studiilor universitare (în 1960), domnul Ioan Rus își 
efectuează studiile doctorale sub conducerea științifică a domnului professor D.V.Ionescu, 
beneficiind și de o perioadă de studiu și documentare la Universitatea din Lund, Suedia. 

Cariera didactică și de cercetare a început în anul 1960, în cadrul Universității  Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, unde domnul profesor Ioan Rus a avut o contribuție semnificativă la 
fundamentarea și consolidarea edificiului Școlii Clujene de Matematică. Profesorul Ioan A. Rus 
ocupă diverse poziții în structurile de conducere ale universității: prodecan al Facultății de 
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LAUDATIO 

în onoarea Domnului Profesor universitar Emerit IOAN A. RUS 

cu ocazia acordării titlului de  

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM 

  

   Profesorul Ioan A. Rus este o personalitate marcantă a vieţii academice româneşti, este 

creatorul Şcolii de Punct Fix de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, este profesorul 

care de-a lungul unei impresionante cariere academice și-a onorat în egală măsură misiunile de 

dascăl şi de cercetător, cu multă energie creativă, eleganţă, simţ critic, generozitate şi încredere 

în valorile autentice ale Şcolii Matematice de Elită din România. Simbolic, Profesorul Ioan A. 

Rus înseamnă  O VIAȚĂ DEDICATĂ MATEMATICII. 

   Profesorul Ioan A. Rus este cadru didactic al Universităţii Babeş-Bolyai din anul 1960, 

participând activ, de-a lungul a peste o  jumătate de secol, la scrierea unora dintre cele mai 

importante file din istoria Facultății de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca. Profesorul 

Ioan A. Rus și-a dedicat întreaga viață și spiritul creativ cercetării  științifice de mare anvergură, 

a avut o carieră didactică de excepție, îndrumând numeroase generații de studenți, a contribuit la 

organizarea învățământului superior de la Universitatea Babeș-Bolyai și din țara noastră.  

Realizările muncii laborioase pe care a desfășurat-o pe parcursul a mai bine de 55 de ani, se pot 

vedea prin ecourile pe care rezultatele Domniei Sale le au în mediile științifice din întreaga lume 

și prin discipolii săi care au ajuns, la rândul lor, nume de referință în domeniile în care activează.  

   Profesorul Ioan A. Rus s-a implicat cu mult dinamism în administraţie ocupând funcţiile 

de prodecan al Facultăţii de Matematică în perioada 1973-1976, prorector al Universităţii Babeş-

Bolyai în perioadele 1976-1984, 1992-1996, a fost şef al Catedrei de Ecuaţii Diferenţiale în 

perioada 1985-2002, director al Departamentului de Matematică Aplicată în perioada 1998-2002 

şi respectiv director al centrului de cercetare "Operatori neliniari şi ecuaţii diferenţiale" din 2001. 

Profesorul Ioan A. Rus  a reprezentat Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în Comisiile  
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de Matematică a CNATDCU și a CNCSIS. De asemenea, Domnia Sa a fost director la 9 granturi 

de cercetare, dintre care unul finanţat de Banca Mondială. Profesorul Ioan A. Rus a abordat toate 

aceste activități și  funcții cu o energie covârșitoare și cu o constantă preocupare pentru progres. 

   Activitatea didactică a Profesorului Ioan A. Rus s-a desfășurat la un nivel calitativ 

remarcabil. A predat o mare varietate de cursuri dintre care sunt demne de menţionat: Ecuaţii 

diferenţiale şi sisteme dinamice, Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, Teoria punctului fix, 

Operatori neliniari, Structuri de punct fix, Operatori Picard, Teoria metrică a punctului fix, 

Modelare matematică, Biomatematică, Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică şi 

informatică, diverse cursuri speciale, atât la ciclul de licență cât și la programele de masterat, 

cursurile Domniei Sale fiind foarte apreciate atât de studenți cât și de colegi. A publicat 13 

monografii de specialitate, respectiv 8 cărți  cu caracter didactic.   

   În activitatea de îndrumare, Profesorul Ioan A. Rus a depus o energie inepuizabilă, 

crescând în jurul său numeroși cercetători care activează în prezent atât  la Universitatea Babeș- 

Bolyai cât și în alte universități din țară și din străinătate. Profesorul Rus este conducător de 

doctorat în domeniul Matematică din 1990, lista doctorilor care au obținut acest titlu sub 

îndrumarea Domniei Sale fiind impresionantă prin lungimea ei, dar mai ales prin valorile 

matematicienilor din această listă, dintre aceștia distingându-se cercetători de excepție care la 

rândul lor sunt conducători de doctorat cu rezultate remarcabile, apreciate pe plan național și 

internațional. 

               Profesorul Ioan A. Rus a coordonat seminarii ştiinţifice definitorii pentru Şcoala de 

Matematică de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: Seminarul de teoria punctului fix  

(cu şedinţe săptămânale în perioada 1969-2006), Matematica de bază (cu şedinţe săptămânale în 

perioada 1980-1988), Seminarul de Matematică aplicată (cu şedinţe lunare în perioada 1998-

2009). 

    Activitatea ştiinţifică a Profesorului Ioan A. Rus este deosebit de prestigioasă fiind 

concretizată în peste 200 de articole ştiinţifice în domeniul Ecuaţiilor diferenţiale ordinare, 

Ecuaţiilor cu derivate parţiale şi Teoria punctului fix şi respectiv 9 monografii în Teoria 

punctului fix. Sintetic vorbind, Profesorul Rus a iniţiat şi dezvoltat două teorii remarcabile: teoria 

operatorilor Picard şi  teoria structurilor de punct fix. Principalele rezultate pot fi clasificate în: 
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principii de maxim, teoreme de tip Sturm, funcţii Green, teoria metrică a punctului fix, teoria 

operatorilor Picard,  inegalităţi operatoriale, teoria structurilor de punct fix, aplicaţii ale teoriei 

punctului fix în teoria ecuaţiilor. 

   Este demn de menţionat că Profesorul Ioan A. Rus a introdus  noţiuni noi în dezvoltarea 

teoriei sale, dintre care amintim: familii de funcţii cu proprietatea lui Sturm, operatori Bessaga, 

operatori Janos, operatori Picard, operatori slab Picard, operatorul A, R-contracţii, funcţionale 

cu  proprietatea de intersecţie, structuri de punct fix, structuri de punct fix cu proprietatea de 

punct fix comun, structuri de punct fix cu proprietatea de coincidenţă, structuri maximale de 

punct fix.  

   După cum am menționat mai sus, Profesorul Rus a introdus o clasă de operatori numită 

slabi Picard (weakly Picard) în mai multe lucrări publicate între anii 1983-1990, respectiv 

ulterior într-o serie de lucrări de sinteză. Această clasă de operatori are proprietăți fundamentale 

în teoria punctelor fixe,  fiind considerată de numeroși autori ca definitorie pentru studiul 

proprietăților de punct fix:  există peste 460 de articole și studii de autori români și străini care au 

tratat această clasă, respectiv 57 de lucrări care au în titlu conceptul de operatori slabi Picard. 

Sunt demne de amintit contribuțiile remarcabile ale Profesorului Rus la dezvoltarea teoriei  unui 

tip de contracții numit în literatura de specialitate contracții Ciric-Reich-Rus, care au proprietatea 

de punct fix și sunt mai generale decât contracțiile Banach, Kannan sau contracțiile cu grafic 

închis.   

   Impactul   lucrărilor publicate de Profesorul Ioan A. Rus este impresionant atrăgând   

peste  1200 de citări. Dintre acestea, peste 750 de citări sunt pentru articolele publicate și peste 

450 de citări sunt pentru monografiile Domniei Sale. Profesorul Rus a participat cu conferințe 

invitate la numeroase conferințe internaționale din Suedia, Germania, Rusia, Cehoslovacia, 

Ungaria, Iugoslavia, Italia, Irlanda, ș.a.m.d. 

   Profesorul Ioan A. Rus a avut o activitate editorială foarte bogată care a condus la 

consolidarea și dezvoltarea unor jurnale de referință în domeniu. Domnia Sa este fondatorul și 

Editorul Șef al prestigioasei reviste internaţionale Fixed Point Theory clasificată ISI din 2007, cu 

factor de impact între 0.700 și 1.030 în perioada 2009-2014.  Alături de importanți matematicieni 

români și străini, de mare notorietate internațională - este suficient să îl amintim pe  W. A. Kirk  
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din  Statele Unite ale Americii - a reușit să realizeze și să impună o publicație de mare impact  în 

domeniul teoriei punctelor fixe,  cu o diseminare  internațională remarcabilă. 

   Profesorul Rus a fost Editor al revistei Seminar on fixed point theory, cu apariţie anuală 

în perioada 1981-1999, și este membru în colectivul editorial al jurnalelor Carpathian Journal of 

Mathematics (jurnal ISI, cu factor de impact 0.792), Mathematica, Studia Universitatis Babeş-

Bolyai - Series Mathematica, Gazette des Mathématiciens (Paris), Pure Mathematics 

Manuscripts (Calcutta), The Global Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 

Scientiae Mathematicae Japonicae. 

   Profesorul Ioan A. Rus este membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale de mare 

prestigiu dintre care amintim:  Societatea de Ştiinţe Matematice din România (din 1956), 

American Mathematical Society (din 1971),  Japanese Association of Mathematical Sciences 

(din 1995), European Mathematical Society (din 2003). Pe parcursul întregii activități,  Domnia 

Sa a avut calitatea de membru și în societățile: International Federation of Nonlinear Analist, 

Société Mathématique de France respectiv Société de Mathématiques Appliquées et 

Industrielles. 

   Activitatea ştiinţifică şi profesională a Profesorului Ioan A. Rus a fost recunoscută prin 

numeroase premii şi distincţii dintre care sunt demne de menționat: Ordinul “Meritul Ştiinţific” 

clasa a III-a (prin Decretul  Prezidenţial nr. 280 / 1979), Profesor universitar evidenţiat (Ordinul 

nr. 5641 din 15 iunie 1985), Brevet Medalia Jubiliară Argintată, cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de apariţie neîntreruptă a revistei Gazeta Matematică, Doctor Honoris Causa al Universităţii 

de Nord din Baia Mare (acordat în data de 23.09.2004), Doctor Honoris Causa al Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca (acordat în data de 13.06.2005), Diploma de excelenţă pe anul 2008 a 

Societăţii de Ştiinţe Matematice din România,  Profesor Emerit al Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca (conferit în 2012). 

   Profesorul Ioan A. Rus a fost alături de Şcoala Matematică de la Timişoara în toate 

momentele esenţiale ale dezvoltării acesteia, la conferinţe organizate în colaborare precum şi la 

evenimente aniversare. Domnia Sa a fost de foarte multe ori oaspete al Facultății de Matematică 

și Informatică de la Timișoara, ca și membru în numeroase comisii de doctorat sau comisii de 

concurs,  a sprijinit activitatea de cercetare de la Facultatea de Matematică și Informatică a uni- 
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versității noastre, contribuind la realizarea unor cercetări comune în domeniul Analizei 

Matematice, concretizate prin publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu.    

   În ultimii ani, Profesorul Ioan A. Rus a fost un participant de mare valoare la 

prestigioasa conferinţă internaţională SYNASC, organizată de Departamentul de Informatică al 

UVT, atât ca Plenary Speaker, dar şi ca moderator de secţiuni. Profesorul Rus  a fost permanent 

un evaluator introspectiv şi deosebit de critic al cercetătorilor tineri, doctoranzi şi doctori,  de la 

Departamentul de Matematică al UVT, încurajând elitele şi sugerând direcţii de cercetare,  

oferind idei cu o mare generozitate dar şi cu fermitatea celui care nu abdică niciodată de la 

principiile înaltei performanţe academice.  

   Punând la dispoziția altora rezervele sale de energie, Profesorul Ioan A. Rus se 

dovedește mereu tânăr  în spirit, mereu dinamic, cu acea profundă sete de știință  și dragoste de 

nou, constituindu-se într-un model pentru  toți universitarii autentici ai  generațiilor mai vechi și 

mai noi.  

   Profesorul Ioan A. Rus este un matematician de excepție, un Creator de Școală, un 

dascăl înzestrat cu har și cu carismă, un cercetător activ și dinamic, cu resurse creative 

inepuizabile, cu o reputație internațională deosebită, un militant neobosit pentru promovarea 

valorilor autentice și a performanţei în toate valenţele ei. 

 

Distinse Domnule Profesor universitar Emerit  IOAN A. RUS 

              Suntem deosebit de onorați să vă avem alături în calitate de DOCTOR HONORIS 

CAUSA SCIENTIARUM al Universității de Vest din Timișoara și vă dorim multă sănătate pentru 

a vă putea continua cu aceeași pasiune, bucurie, dinamism și forță creatoare misiunea de 

cercetător, vă dorim multă putere de muncă în misiunea de dascăl, care descoperă și formează cu 

însuflețire noi generații de matematicieni înzestrați, și ne angajăm să fim alături de 

Dumneavoastră  în misiunea de promovare a valorilor și elitelor Învățământului  Românesc. 
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COMISIA  DE  EVALUARE  ȘI  DE  ELABORARE  A  LAUDATIO 

Preşedinte: Prof. univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul  Universității de Vest din 

Timişoara 

Membri:   

1. Prof. univ. Dr. Viorel NEGRU, Prorector Cercetare, Universitatea de Vest din 

Timişoara 

2. Prof. univ. Dr. Adrian PETRUŞEL, Decanul Facultății de Matematică și 

Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

3. Prof. univ. Dr. Vasile BERINDE, Directorul Departamentului de Matematică și 

Informatică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din   

Baia-Mare  

4. Prof. univ. Dr. Emerit Mihail MEGAN, Universitatea de Vest din Timişoara, 

Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România 

5. Prof. univ. Dr. Emerit Ştefan MĂRUŞTER, Universitatea de Vest din Timi-şoara 

6. Prof. univ. Dr.  Bogdan SASU, Directorul Departamentului de Matematică, 

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara 

7. Conf. univ. Dr. Mircea Florin DRĂGAN, Decanul Facultății de Matematică și 

Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara 
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PRELEGERE 

 cu prilejul decernării titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM 

al Universității de Vest din Timișoara 

MATEMATICA, MATEMATICIENII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL MATEMATIC 

Ioan A. Rus 

Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Matematică,  

Kogălniceanu Nr.1,  400084 Cluj-Napoca 

e-mail: iarus@math.ubbcluj.ro 

 

Rezumat.  

În această prelegere se prezintă ca rezonabilă următoarea Conjectură: 

           Următoarele principii sunt puncte fixe ale tuturor transformărilor relevante și de calitate 

ce se realizează în organizarea învățământului și a cercetării științifice: 

 Calitatea cadrelor didactice definește calitatea învățământului. 

 Progresul realizat în învățământ definește calitatea relației elev (student) - cadru 

didactic. 

 Societatea definește condiția cadrului didactic. 

 Condiția elevului (studentului) este definită de societate și de calitatea cadrelor 

didactice. 

 O universitate de excelență este aceea care promovează cercetarea științifică și 

realizează o activitate didactică în spiritul cercetării științifice. 
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Prefață 

              Preocupările mele privind organizarea învățământului și cercetării științifice în 

domeniul matematicii au început în urma cu 40 de ani. Am prezentat cu multe ocazii diferite 

opinii privind această problemă. Din păcate am publicat foarte puțin. Menționez cărțile: 

 I. A. Rus, E. Muntean, Matematica și Informatica, trecut, prezent și viitor, Editura 

PROMEDIA-PLUS, Cluj-Napoca, 1998. 

 M. Frențiu, I. A. Rus, Metodologia cercetării științifice în informatică, Presa Universitară 

Clujeana, Cluj-Napoca, 2014. 

            În cele ce urmează doresc să prezint câteva opinii privind mereu deschisa problemă a 

organizării învățământului și cercetării științifice în domeniul matematicii, în cadrul unei 

facultăți de matematică organizatoare de studii doctorale. 

1. Introducere 

            Pentru o introducere în subiectul intervenției mele o să pornim de la câteva fapte. 

 Prima definiție completă (și ultima) dată matematicii aparține matematicianului Greciei 

Antice, Euclid. Euclid este autorul cărții „Elementele”, carte ce conține toată matematica 

cunoscută  (realizată, construită!) până în secolul 3 înaintea erei noastre (Traducerea în limba 

română a fost realizată de profesorul de la Universitatea din Cluj, Victor Marian și a apărut în 

„Biblioteca Istorică a Gazetei Matematice”, Nr. I și Nr. II  (În 1953 eram elev în clasa a IX-a a 

liceului „Emanoil Gojdu” din Oradea și am cumpărat de la Anticariat această carte împreună cu 

o colecție a Gazetei Matematice din Timișoara)). După 2000 de ani un grup de tineri 

matematicieni francezi (intitulat Nicolas Bourbaki) și-a propus să dea o replică lui Euclid. Să 

scrie o carte (în mai multe volume) cu titlul Elemente, care să conțină matematica până la 1935. 

Dacă nu toată, măcar o parte: matematica pură. Până în prezent au scris matematica ce se referă 

la: Teoria Mulțimilor, Algebră, Topologie, Teoria funcțiilor, Spații vectoriale topologice, 

Varietăți diferențiale și analitice, Grupuri și algebre Lie, Teoria spectrală. S-a discutat și se 

discută mult despre realizările grupului Bourbaki. Cert este că a realizat o nouă organizare a unei 
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părți importante a matematicii și a adus o contribuție importantă în unificarea limbajului 

matematic. 

             Cartea lui Euclid este departe de a fi o carte închisă. Ea a mai generat o problemă 

deschisă. Să precizăm această problemă. „Elementele” conțin 23 definiții, 5 postulate și 5 noțiuni 

comune. Atenția matematicienilor a fost îndreptată asupra postulatelor. Dacă valoarea de adevăr 

a primelor patru era de natura evidenței, s-a pus problema deducerii postulatului cinci din 

primele patru. Problema a fost rezolvată în jurul lui 1830, independent, de N. Lobacevski și J. 

Bolyai. Concluzia este că postulatul cinci este independent de celelalte. În acest mod a început 

construcția geometriilor neeuclidiene. 

 Am putea continua cu alte exemple importante din dezvoltarea matematicii. Cert este că 

se face matematică mai bine de 2000 de ani și toate rezultatele obținute se încorporează în mod 

natural în cele ce urmează. Matematica nu are coș de gunoi. 

2. Școala de matematică clujeană și Școala de matematică timișoreană 

 Să revenim la unele realități din țara noastră. În 1895 se înființează „Gazeta Matematică”.  

În primul număr, Redacția revistei precizează scopul revistei: 

 Publicarea de articole originale de matematici. 

 Dezvoltarea gustului pentru studiul acestei științe și al cercetării originale. 

Rolul jucat de această revistă în ridicarea calității învățământului matematic preuniversitar este 

foarte bine cunoscut. 

 Consultând cartea: 

 George Șt. Andonie, Istoria Matematicii în Romania, vol. 1 (1965), vol. 2 (1966), vol. 3 

(1967), Editura Științifică, București, 

vom constata că dupa 1900 se pun bazele Școlii românești de matematică. Trei personalități sunt 

considerate fondatorii acestei școli: 

 Gheorghe Țițeica (1873-1939): curbele Țițeica, suprafețele Țițeica, geometria 

centroafină, … 

 Dimitrie Pompeiu (1873-1954): derivata areolară, problema lui Pompeiu, funcțiile 

Pompeiu, distanța Pompeiu-Hausdorff, … 
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 Traian Lalescu (1882-1929): prima monografie pe plan mondial de ecuații integrale 

(1911), … 

Dacă urmărim procesul de construcție a școlii românești de matematică, a contribuției 

sale la matematica mondială vom realiza o lecție relevantă privind asumarea responsabilității de 

către anumite personalități la dezvoltarea unei națiuni și ridicarea acestor responsabilități la 

nivel de grup profesional. Matematicienii români din prima jumătate a secolului 20 au depus un 

efort,  greu de imaginat, pentru a construi în România toate instrumentele necesare realizării 

unei cercetări matematice de calitate: facultăți de matematică cu catedre pe domenii de 

specialitate (algebră, geometrie, analiză, teoria funcțiilor, ecuații diferențiale, …), catedre 

organizatoare de grupe de specializare pentru studenți și de seminarii de cercetare pentru cadrele 

didactice, reviste de specialitate locale și naționale cu colaborări internaționale, organizarea de 

manifestări științifice locale, naționale și internaționale. 

O să ne referim în continuare la două exemple. 

Exemplul 1.  Școala Clujeană de Matematică 

 În 1919, Dimitrie Pompeiu organizează Seminarul Matematic de la Universitatea din 

Cluj, construcție ce va fi continuată cu mult succes de Petre Sergescu. Astfel în 1929 Sergescu 

înființează revista „Matematica” din Cluj, cu articole numai în limbi de largă circulație. 

Menționez că directorii revistei au fost: D. Pompeiu și  Gh. Țițeica. De la început atât Seminarul 

cât și Revista s-au bucurat de colaborări naționale și internaționale relevante. Tot la Cluj se 

organizează în 1929 primul Congres al Matematicienilor Români, cu o largă participare 

internațională. Pentru a înțelege impactul internațional al activității Seminarului, menționez că 

în 1931, casa de editură Gauthier-Villars, din Paris, a început editarea unei colecții de 

monografii cu titlul: „Publications de Seminaires Mathématique de l’Université de Cluj”. 

Nu pot încheia prezentarea acestui exemplu fără a menționa că în perioada 1940-1944 

Facultatea de Științe din Cluj a funcționat la Timișoara. 
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Exemplul 2.  Școala Timișoreană de Matematică 

 În 1920 se înființează „Școala Politehnica din Timișoara”  avându-l ca rector pe Traian 

Lalescu. Tot Lalescu înființează în 1921, „Revista Matematica din Timișoara”. Astfel 

construcția instrumentelor necesare pentru o școală de matematică la Timișoara a început. 

Nucleul acestei școli apare în 1944 și se consolidează în 1948 prin înființarea Universității de 

Vest din Timișoara.  Drumul parcurs spre actuala Școală de Matematică din Timișoara se poate 

vedea în publicația: 

 Facultatea de Matematică și Informatică: 1948-2008, Universitatea de Vest din 

Timișoara, 2008. 

 

3. Matematica un domeniu al științei 

Vom prezenta, foarte pe scurt, câteva considerații privind  Matematica. 

      Matematica este un domeniu al științei și în această calitate are următoarele componente: 

 Istoria Matematicii 

 Matematica 

 Filozofia Matematicii 

 Sociologia Matematicii 

 Psihologia activității matematice: Didactica Matematicii. 

Să nu uităm un lucru foarte important. Corpul Științei este un organism viu, în continuă 

evoluție și progres. Deci și componentele matematicii prezentate mai sus evoluează în mod 

continuu. Matematica se clasifică din 10 în 10 ani în domenii și subdomenii. Dupa clasificarea 

din 2010, matematica actuală are 63 de domenii. Există la nivel mondial peste 2000 de reviste ce 

publică noutate matematică. Noutatea matematică mai apare în cărți, în publicațiile unor 

manifestări științifice, în volume colective, ș.a.m.d. 

 Să  mai facem un pas spre înțelegerea matematicii ca un tot unitar. Matematica o regăsim 

în diverse ipostaze. În principal acestea sunt: 

 Matematica-activitate 
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 Matematica-rezultat 

 Matematica în aplicații 

 Matematica în învățământ. 

Să ne oprim puțin asupra Matematicii în învațământul primar, gimnazial, liceal și în 

facultățile de matematică organizatoare de doctorat. Astfel ne referim la elevi, studenți, 

masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și la programele de învățamânt și de cercetare. În 

principal  învățământul asigură elevilor o cultură generală și prin activități școlare și extra școlare 

o orientare spre domenii de interes. Matematica ce se predă elevilor și studenților nu este 

matematica actuală. Este acea parte din matematică ce poate fi înțeleasă de elevi și de studenți, 

cu privirea spre spiritul matematicii actuale. Poincaré spunea că în învățământ o definiție este 

bună  dacă este înțeleasă de elevi. Cazul studenților este puțin diferit. Pe lângă cultura 

matematică generală, studenții sunt sprijiniți de cadrele didactice să-și aleagă o rută pe care s-o 

urmeze la finalizarea studiilor de bază. Antrenarea studenților pasionați de matematică în viața 

științifică a facultății este de mare importanță. Dintre asemenea studenți provin grupele de 

masterat. În acest sens se poate realiza o mai strânsă colaborare între Facultatea de Matematică 

din Cluj și Facultatea de Matematică din Timișoara. Studenți de la Cluj-Napoca  să fie îndrumați 

să urmeze grupe de masterat din Timișoara și studenți din Timișoara să urmeze grupe de 

masterat din Cluj. 

 Necesitatea încadrării masteranzilor și doctoranzilor în viața științifică a facultății 

presupune un înalt grad de organizare a activității de cercetare științifică. De ce fel de cadre 

didactice este nevoie în asemenea facultăți? Răspunsul este foarte simplu. Este vorba de cadre cu 

dublă ipostază: profesor (cadru didactic!) și cercetător. Dieudonné, unul din fondatorii 

Burbakismului, numea un asemenea cadru didactic:  profesor-cercetător. 

 Este foarte importantă existența în fiecare facultate de matematică organizatoare de 

doctorat a cel puțin unui colectiv de cercetare de excelență, colectiv format din cadre didactice și 

un număr rezonabil de poziții post doctorale (de cel puțin un an), la activitatea căruia sunt 

antrenați masteranzi și doctoranzi. 

 Să mai facem un pas în înțelegerea matematicii. Observăm că spectrul activităților 

privind matematica este destul de larg: învățare, predare, cercetare, utilizare, popularizare, 
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evaluare, Să ne oprim asupra problemei evaluării activității unui profesor-cercetător. Avem în 

principal următorii parametri: 

 Competența didactică: la cine predă, ce predă, cum predă, cum antrenează studenții în 

activitate, cum coordoneaza studiul individual, … 

 Competența științifică: tipuri de rezultate, tipuri de publicații, activități legate de 

îndrumarea doctoranzilor, poziția pe care o ocupă în organizarea activității de cercetare în 

facultate, colaborări naționale și internaționale, contracte de cercetare extra bugetare, … 

 Servicii către comunitatea academică: funcții administrative, realizarea de materiale în 

sprijinul activităților didactice, antrenarea colegilor în activități culturale și sportive, … 

 Scopul evaluării. 

 Problema este complexă și nu poate fi soluționată prin criterii de evaluare aritmetice. Este 

necesar ca evaluarea să o realizeze personalități recunoscute ale domeniului. În orice caz, criterii 

de evaluare pe care le poate aplica un funcționar nu pot releva excelența. 

 Problema organizării învățământului și a cercetării științifice se complică și din cauza 

multor elemente subiective ce ne departează de o soluție naturală și în concordanță cu 

necesitățile societății în cadrul căreia se desfășoară aceste activități. Este suficient să menționăm 

unele din miturile și prejudecățile ce acționează în acest proces: mitul bugetului, mitul numărului 

mic de ore în programele școlare, mitul științei rezultat, mitul elitelor, mitul lui zero în realizarea 

reformelor, mitul tânărului matematician, mitul evaluării aritmetice, mitul revistelor ISI, … 

 Cultivarea lipsei de încredere în personalitățile de valoare, deschide drumul de acțiune a 

miturilor prezentate mai sus. 

 Acționând în spiritul Conjecturii prezentate în Rezumat reușim să anulăm acțiunea 

elementelor subiective menționate. 

4. Alte referințe 

Pentru mai multe considerații privind problemele prezentate mai sus se poate consulta: 

 S. MacLane, Mathematics, Form and Function, Springer, 1986. 
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 L. Blaga, Experimentul și spiritul matematic, Editura Științifică, București, 1969. 

 P. Sergescu, Gândirea matematică, Editura Ardealul, Cluj, 1928. 

 D. I. Papuc, Universul matematic al civilizației umane, Marineasa, Timișoara, 2003. 

 J. Dieudonné, Panorama des mathématiques pures, Borbas, Paris, 1977. 

 J. Hadamard, Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique, 

Gauthier-Villars, Paris, 1975. 

 B. Buchberger, Mathematics and Computer Science: a personal point of view, 

06.10.2000, Timișoara. 

 

5. Mulțumiri 

Stimate Domnule Rector, 

Stimați membri ai comisiei de evaluare,   

      Onorat auditoriu, 

      Vă mulțumesc foarte mult pentru această ceremonie și am să caut să fiu acela ce 

Dumneavoastră credeți că sunt. 
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Poziţii administrative:  

 1973-1976, prodecan Facultatea de Matematică 

 1976-1984, 1992-1996, prorector Universitatea  Babeş-Bolyai 

 Membru, 1992-2005, în Comisia de Matematică a Consiliului Naţional 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

 1985-2002, şef al Catedrei de Ecuaţii diferenţiale 

 1998-2002, şef al Departamentului de Matematică  aplicată 

 Director centru de cercetare (atestat în 2001): Operatori neliniari şi 

ecuaţii diferenţiale 

Poziţii editoriale:  

 Fondator şi editor al jurnalului  internaţional:  Fixed Point Theory 

(jurnal ISI din 2007) 

 Editor al  Seminar on fixed point theory (cu apariţie anuală; 1981-

1999)  şi  Studia Univ. Babeş-Bolyai,   seria Mathematica (2000-2003) 

 membru în comitetul de redacţie la următoarele reviste: 

o Carpathian Journal of Mathematics  (jurnal ISI) 

o Mathematica 

o Studia UBB, seria Math. 

o Gazette des Mathematiciens (Paris) 

o Pure Mathematics Manuscripts (Calcultta) 

o The Global J. Math. and Math. Sci. 

o Scientiae Mathematicae Japonicae  

 referent la Mathematical Reviews şi Zentralblatt Math. 

 Consulting Editor of the Contemporary Who’s Who 

Conducător de doctorat:  

 din 1990 

 au obţinut titlul de doctor: V. Berinde, A. Petruşel, V. Mureşan, G.  

Dezsö, A. Bege, F. Aldea, M. Şerban, A. Buică, S. Mureşan,  A. 

Sîntămărian, A. Muntean, C. Chifu, K. Baranyai, E. Miklos, Sz. 
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Andras, A. Bica, C. Bacoţiu, V. Dârzu – Ilea, A. Tartea, V. Olaru, R. 

Gabor, L. Galea, G. Petruşel, M. Dobriţoiu, M. Păcurar, E. Egri, C. 

Crăciun. 

Activităţi seminariale:   conducător al următoarelor seminarii ştiinţifice: 

 Seminarul de teoria punctului fix (1969-2006; cu şedinţe săptămânale) 

 Matematica de bază  (1980-1988; cu şedinţe săptămânale) 

 Seminarul de Matematică aplicată (1998-2009; cu şedinţe lunare) 

Activitatea didactică:  

 curs de bază: 

o Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice 

 cursuri speciale: 

o Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale 

o Teoria punctului fix 

o Operatori neliniari 

o Structuri de punct fix 

o Operatori Picard 

o Teoria metrică a punctului fix 

o Modelare matematică 

o Biomatematică 

o Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică şi informatică  

 am tipărit patru cursuri 

Activitatea ştiinţifică:  

 am introdus noţiuni noi: familii de funcţii cu proprietatea lui Sturm, 

operatori Bessaga, operatori Janos, operatori Picard, operatori slab 

Picard, operatorul A, R-contracţii, funcţionale cu  proprietatea de 

intersecţie,  structuri de punct fix, structuri de punct fix cu proprietatea 

de punct fix comun, structuri de punct fix cu proprietatea de 

coincidenţă, structuri maximale de punct fix 

 am iniţiat şi dezvoltat două teorii: 

o teoria operatorilor Picard 
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o teoria structurilor de punct fix 

 am tipărit şase monografii de teoria punctului fix 

 am publicat peste 140 de articole ştiinţifice în domeniul Ecuaţiilor 

diferenţiale ordinare, Ecuaţiilor cu derivate parţiale şi Teoria punctului 

fix 

 am fost Director la 9 granturi de cercetare, dintre care unul la Banca 

Mondială în valoare de 110.000 $ 

Rezultatele principale obţinute sunt în: 

     principii de maxim 

     teoreme de tip Sturm 

     funcţii Green 

     teoria metrică a punctului fix 

     teoria operatorilor Picard 

     inegalități operatoriale 

     teoria structurilor de punct fix 

     aplicaţii ale teoriei punctului fix în teoria ecuațiilor. 

Mobilităţi:  

 1966-1967 (1 octombrie 1966 - 1 iunie 1967), Lund; 1966, Göteborg; 1971 

(octombrie - decembrie), Moscova; 1972, Brno; 1973,  Oberwolfach; 1976, 

Zagreb; 1983, Budapesta; 1991, Chişinău; 1992, Lvov; 1993, Tübingen; 1993, 

Florenţa; 1994, Budapesta; 1998, Metz; 1999, Visegrad; 1999, Stuttgart  

Cărţi de bază:  

 Metrical fixed point theorems, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 1979 

 Principii şi aplicaţii ale teoriei punctului fix, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979 

 Ecuaţii diferenţiale, ecuaţii integrale şi sisteme dinamice, Transilvania Press, 

Cluj-Napoca, 1996 

 Generalized contractions and applications, Editura Presa Universitară Clujea-

nă, Cluj-Napoca 2001 
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 (cu A. Petruşel şi G. Petruşel)  Fixed point theory 1950-2000. Romanian con-

tributions, House of the Book of Science, Cluj-Napoca, 2002. 

 Fixed Point Structure Theory, Cluj Univ. Press, 2006. 

Dintre conferinţele invitate la conferinţe internaţionale menţionez: 

 Maximum principle for elliptic equations, Inter. Conf. of Swedish Math. Soc., 

Göteborg, 1967 

 Approximation of the fixed points of generalized contractions, Royal Irish Academy 

Conf. on Numerical Analysis, Dublin, 29 iulie - 2 august 1974 

 Fixed point theorems on cartezian product and applications, Conf. on diff. eq., 

Oberwolfach, Aprilie, 1973 

 Fixed point structures, International Conf. on Topology, Vadul lui Vodă, septembrie, 

1991 

 Picard operator and applications, 3eme Colloque Franco-Roumain,    Cluj-Napoca, sep-

tembrie 1996 

 Fiber Picard operators and applications, Visegrad, iunie, 1999 

 Picard operators and applications, Stuttgart, 1999. 

Membru în organizaţii ştiinţifice: 

 Societatea de Ştiinţe Matematice din România (din 1956) 

 American Mathematical Society (din 1971) 

 Japanesse Assoc. of Math. Sc. (din 1995) 

 International Federation of Nonlinear Analist (1995-1997) 

 Société Mathématique de France (1998-2000) 

 Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (1999-2000) 

 European Mathematical Society (din 2003). 

Distincţii:  

 Ordinul “Meritul Ştiinţific” clasa a III-a  (Decret prezidenţial nr. 280 / 1979) 

 Profesor universitar evidenţiat  (ordinul nr. 5641 din 15 iunie 1985) 
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 Brevet, Medalia Jubiliară Argintată, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariţie 

neîntreruptă a revistei Gazeta Matematică 

 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (23.09.2004) 

 Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (13.06.2005) 

 Diploma de excelenţă pe anul 2008 a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

 Profesor Emerit al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2012). 

 

Prof. Dr.  Ioan A. Rus  

 LISTA PUBLICAŢIILOR 

A. Cărți și monografii 

1. Teoria punctului fix I, Teoria punctului fix în structuri algebrice, Babeș-Bolyai University, 

1971, 96 pag. 

2. Teoria punctului fix II, Teoria punctului fix în analiza funcțională, Babeș-Bolyai University, 

1973, 159 pag. 

3. (cu Gh. Coman, G. Pavel) Introducere în teoria ecuațiilor operatoriale, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1976, 179 pag. 

4. Metrical fixed point theorems, Babeș-Bolyai University, 1979, 111 pag. 

5. Principii și aplicații ale teoriei punctului fix, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 261 pag. 

6. On the problem of  Darboux-Ionescu, Babeș-Bolyai University, 1981, 32 pag. 

7. Generalized contractions, Babeș-Bolyai University, SFPT 1983, 130 pag. 

8. (coordonator; cu N. Both, Gh. Coman, I. Mihoc, M. Mihoc, I. Purdea, M. Tarina) 

Matematica și aplicațiile sale, Editura Științifică, București, 1995, 360 pag. 

9. Picard operators and applications, Babeș-Bolyai University, 1996, 36 pag. 

10. (cu D. Chiorean, B. Rus, D. Trif) Rezultate și probleme în dinamica unui operator, Univ. 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1997, 49 pag. 

11. Generalized contractions and applications, Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, 2001, 

198 pag.  

12.  (cu A. Petruşel, G. Petruşel) Fixed point theory 1950-2000. Romanian contributions, House 

of the book of science, Cluj-Napoca, 2002, 308 pag.  
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13. Fixed Point Structure Theory, Cluj University Press, 2006, 215 pag. 
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