
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium  

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Statistică avansată SOC2208 / SOC3208 

2.2 Titularul activităţii de curs Debrenti Edith 

2.3 Titularul activităţii de seminar Debrenti Edith 

2.4 Anul de studiu II sau III. 

2.5 Semestrul II. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DS, opțională 

 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care 3.2curs 

Ebből előadás 

1 3.3 seminar/laborator  

Ebből szeminárium 

1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5curs 

Előad. 

28 3.6 seminar/laborator 

Szemin. 

14 

Distribuţia fondului de timp  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi…    

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 86 

3.9 Numărul de credite  3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  -  

4.2 de competenţe  Utilizare PC, cunoștințe de cultură generală și metodologia cercetării în științele socio-

umane 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector 

  
 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, dotată cu calculatoare, softuri specifice, 

videoproiector 
 

  



6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competente 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

- Cunoaşterea limbajului metodologiei cercetării aplicate şi a cercetării în ştiinţele sociale 

- Înţelegerea diferenţelor dintre inferenţele explicative specifice cunoaşterii comune şi cele 

specifice cunoaşterii ştiinţifice în planificarea politicilor publice 

- Cunoaşterea principalelor metode de cercetare aplicată 

2. Explicare si interpretare  

- Capacitatea de interpretare şi evaluare metodologică a unei cercetări în ştiinţele sociale. 

3. Instrumental – aplicative  

- capacitatea de a planifica cercetări aplicate simple, calitative sau cantitative 

- Capacitatea de a planifica şi duce la bun sfârşit cercetări aplicate 

4. Atitudinale  

Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de metodologia cercetării ştinţifice 

Respectul pentru modul de cunoaştere ştiinţific al realităţii sociale 

Valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice  

Participarea la propria dezvoltare profesionala 

 

7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Cursul îşi propune să ofere cunoştinţe despre metode cantitative de analiză a datelor, 

precum şi exemple empirice şi exerciţii practice, de familiarizare şi aprofundare a 

acestora. 

La final, cursanţii vor fi capabili să: 

a) distingă între diferitele tipuri de relaţii dintre fenomene (variabile); 

b) identifice, din perspectiva metodologica, punctele bune şi slabe ale unei 

cercetări; 

d) recunoască principiile etice ale activităţii de cercetare; 

e) utilizeze metode statistice şi de cercetare adecvate scopului urmărit 

f) să prezinte rezultatele de cercetare și analiză. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  

 Elemente recapitulative de statistica univariată și 

bivariată 

 Regresia simplă și logistică 

 Prezentare rezultate de cercetare în științele socio-

umane 

 Evaluare finală 

Expunerea, Conversaţia, 

Problematizarea. Analiza 

28 ore 

 

 

  



 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

 Recapitulare parţială. Test de verificare a 

cunoştinţelor 

 Elemente recapitulative de statistica univariată și 

bivariată - aplicații 

 Regresia simplă și logistică - aplicații 

 Prezentare rezultate de cercetare în științele socio-

umane - aplicații 

 Recapitulare finală - aplicații 

 Evaluarea cunoştinţelor – prezentare portofoliu de 

analize individuale 

Exerciții practice 

Expunerea 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional al învățământului 

superior în domeniul Sociologie 

 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului științe socio-umane, fiind corelată 

cu programe de studii similare din universitățile europene ce aplică sistemul Bologna; 

 În contextul actual de dezvoltare al științelor socio-umane, domeniile de activitate vizate sunt practic nelimitate, 

posibilii angajatori vizaţi fiind: instituțiile publice, mediul educaţional, mediul privat, mediul de cercetare-

dezvoltare, dar şi organizaţii/asociaţii non-profit 

 Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică şi practică 

corespunzătoare nivelului de licență, care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi 

posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat şi doctorat 

 

  



10. Evaluare  

Tip activitate 
Criterii de evaluare 

 

Metode de evaluare 

 

Pondere din nota 

finală 

Curs - corectitudinea si  

completitudinea  

cunostinţelor; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a  

limbajului de specialitate; 

Evaluare orala (finală în  

sesiunea de examene): 

- Expunerea liberă a  

studentului; 

- Conversaţia de evaluare; 

- Chestionare orală. 

30% 

- criterii ce vizeaza  

aspectele atitudinale:  

constiinciozitatea,  

interesul pentru studiu  

individual 

Participarea activă la cursuri.   10% 

Seminar - capacitatea de a  

opera cu cunostinţele  

asimilate; 

- capacitatea de  

aplicare în practică; 

- criterii ce vizeaza  

aspectele atitudinale:  

constiinciozitatea,  

interesul pentru studiu  

individual. 

Teste individuale  

 

 

Participare activă la  

seminarii. 

 

50% 

 

 

10% 

Standard minim de performanţă: cunoasterea elementelor fundamentale de metodologie. 

Pentru nota 5: Abilitatea de a defini corect toate conceptele de bază pentru fiecare temă a disciplinei şi de a enunţa 

problematica de bază a oricăreia dintre temele tratate la curs sau seminar.  

Pentru nota 10: Să poată identifica şi aplica coerent o abordare metodologică într-un proiect de analiză a unei probleme 

sociale; să poată identifica teme de cercetare pertinente, să formuleze corect ipoteze, să propună un instrument  valid de 

culegere a datelor, să prezinte o logică de analiză a datelor şi integrare teoretică. 

 

Data completării 

1.06.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 

……………………………….                 ……………………………… 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  

 


