
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie, Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Sociologie, Resurse Umane 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Analiza datelor complexe 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Bazele statisticii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Cristian Pop 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Cristian Pop 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 90 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 64 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 196 

3.8 Total ore pe semestru 256 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu sunt 

4.2 de competenţe  Nu sunt 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de curs, proiector, pc, tablă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cunoștințe: 

 Utilizarea procedurilor si soft-urilor specific sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali în scopul 

explicării si interpretării unor variate tipuri de concepte, situații si procese. 

 Descrierea procedurilor si aplicațiilor software specifce administrării bazelor de date construite cu indicatori 

sociali 

Abilități: 

 Construirea si evaluarea indicatorilor sociali relevanți pentru cercetările sociale 

 Reproducerea construirii indicatorilor sociali fundamentali 

 Crearea si gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali 

 Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme tipice pentru administrarea bazelor de date cu 

indicatori sociali 
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 Abordarea argumentată pornind de la rezultate ale unor analize complexe. 

 Capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea şi autonomia în realizarea sarcinilor. 

 Capacitatea de a lucra în individual în realizarea unor sarcini complexe de analiză a datelor și interpretare a 

rezultatelor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C1. Obiectul statisticii. Construirea datelor și a indicatorilor 

 

Expunere și 

problematizare 

 

C2. Numărare, măsurare și problema scalei Expunere și 

problematizare 
 

C3. Indicatori de centralitate: Mod, Mediana, Medie 
 

Expunere și 
problematizare 

 

C4. Indicatori de dispersie și heterogenitate 
 

Expunere și 
problematizare 

 

C5. Problema eșantionării Expunere și 

problematizare 

 

C6. Asocierea variabilelor nominale (indicatori simetrici) Expunere și 
problematizare 

 

C7. Asocierea variabilelor nominale (indicatori asimetrici) 

  
Expunere și 

problematizare 
 

C8. Asocierea variabilelor ordinale Expunere și 
problematizare 

 

C9. Intervalul de confidenta  

 

Expunere și 

problematizare 
 

C10. Testul t si Testul Hi-patrat 
 

Expunere și 
problematizare 

 

C11. Analiza de varianță Expunere și 

problematizare 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Cunoaşterea și utilizarea practică a principalelor metode de construire și interpretare 

a indicatorilor statistici în analiza datelor sociale. 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice despre construirea indicatorilor 

statistici. 

 Capacitatea de a folosi date sociale și baze de date pentru a calcula indicatori 

statistici  

 Intelegerea modalitatilor de a interepreta statistic diferitii indicatori. 

 Capacitatea de a folosi rezulatatele analizelor în interpretarea argumentivă in relatie 

cu ipoteze formulate pe baza unor teorii sociologice 



C12. Corelație și regresia lineară simplă 

 

Expunere și 

problematizare 
 

C13. Regresia lineară simplă: asumpții și interpretarea coeficienților Expunere și 
problematizare 

 

C14. Recapitulare Expunere și 

problematizare 
 

 

Bibliografie curs 

 

Manual principal 

 Traian Rotariu (coord.) 1999. Metode statistice aplicate in Stiintele Sociale, Iaşi: Polirom 

 

Manuale recomandate in limba engleză 

 Donald Treiman (2003). Quantitative Data Analysis, Berkley: University of California. 

 Alan Agresti and Barbara Finley (2009). Statistical Methods for Social Sciences. 4th Edition. San Francisco, 

Dellen P.C., and London, Collier Macmillan P.  

 

Manuale recomandate in limba română 

 Adrian Vicentiu Labar, 2008. SPSS pentru stiintele educatiei. Metodologia analizei datelor in cercetarea 

pedagogica, Iasi: Polirom. 

 Marian Popa, 2008. Statistica pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS, Iasi: Polirom. 

 Dennis Howitt, Duncan Cramer, 2006. Introducere in SPSS pentru psihologie. Versiunile SPSS 10, 11, 12 si 

13. Iasi: Polirom. 

 Elisabeta Jaba, Ana Grama, 2004. Analiza statistica cu SPSS sub Windows. Iasi: Polirom. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Structura unei baze de date Exemplificare   

S2. Scale de măsură si frecvenţe Exemplificare  

S3. Indicatori de centralitate: Mod, Mediana, Medie  Exerciții în grup și individuale  

S4. Indicatori de dispersie  Exerciții în grup și individuale Predare Tema  1 

S5. Asocierea variabilelor nominale (indicatori simetrici) Exerciții în grup și individuale  

S6. Recapitulare. Intrebări și detalii suplimentare   

S7. Asocierea variabilelor ordinale Exerciții în grup și individuale Predare Tema  2 

S8. Intervalul de confidenta 
 

Exerciții în grup și individuale  

S9. Testul t si Testul Hi-patrat Exerciții în grup și individuale  

S10. Testul t si Testul Hi-patrat Exerciții în grup și individuale Predare Tema  3 

S11. Corelație Exerciții în grup și individuale  

S12. Regresia lineară simplă 1   

S13. Regresia lineară simplă 2 Exerciții în grup și individuale Predare Tema  4 

S14. Recapitulare. Întrebări și detalii suplimentare Problematizare  

 

Bibliografie seminar 

 Traian Rotariu (coord.) 1999. Metode statistice aplicate in Stiintele Sociale, Iaşi: Polirom 

 Alan Agresti and Barbara Finley (2009). Statistical Methods for Social Sciences. 4th Edition. San Francisco, 

Dellen P.C., and London, Collier Macmillan P.  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Studenții vor dobândi cunoștințe despre conceperea și realizarea practică a unei analize statistice folosind diferite 
tipuri de date și baze de date, folosind diverși indicatori statistici adecvați datelor. 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Examen Testarea cunoștințelor 60% 

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 

seminar/laborator 

Teme de seminar 20% 

Examinare 

seminar/laborator 

Test practic (calculator) și 

interpretare scrisă 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Pentru a promova studentul e nevoie sa primească nota cinci cumulat la toate tipurile de examinari. 

 

Data completării: 08.09.2017  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament: 15.09.2017             Semnătura directorului de departament  

         


