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Në këtë lëndë trajtohen ekuacionet diferenciale me derivate të pjesshme të
rendit të pare linearë dhe kuazilinearë si dhe tri tippet kryesore te ekuacioneve
diferenciale lineare te rendit te dyte. Konkretisht, ekuacionet klasike që janë
ekuacioni i Laplasit, valor dhe i nxehtesise. Problemat trajtohen me metoden e
ndarje se variablave njohur ndryshe si metoda Furie. Problemat qe trajtohen
gjate kursit jane problema me kushte fillestare, (Koshí) problema me kushte
kufitare dhe problema me kushte fillestare kufitare.
Lënda ka si qëllim zgjidhjen e ekuacionevediferenciale linearëme derivate të
pjesshme të rendit të parë dhe të dytë. Njohjen e teknikëssë medotës së
karakteristikave për zgjidhjen e ekuacioneve të rendit të parë dhe metodën
Furie për ekuacionet e rendit të dytë. Gjithashtu, në të trajtohenkonceptet dhe
teknikat bazë të zgjidhjeve te sistemeve të ekuacioneve diferenciale të
zakonshëm me qëllim plotësimin e kulturës matematike me këtë element bazë
të saj për zbatime dhe studime të mëtejshme shkencore në këtë fushë.
Njohuri në analizë matematike, algjebër dhe metoda integruese të ekuacioneve
diferenciale të zakonshme.
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