
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 Asistență socială 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată şi statistică socială (SW1205) 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. Univ. dr. Székedi Levente 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect. Univ. dr. Székedi Levente 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DS 
 

1. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 5 
 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 0 

Examinări 4 

3.7 Total ore studiu individual 54 

3.8 Total ore pesemestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 
 

2. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 



 

3. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
Profesionale 

 Identificare, culegere de informaţii, documentare, evaluare ai înregistrare a 

informaţiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor 

sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar şi societal 
 Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor şi politicilor de asistenţă 

socială pentru diferite categorii vulnerabile 
 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate 

beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 
 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 

excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 
 Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau 

instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de 

asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistentei sociale 

 Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori sociali implicaţi 
 

Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 

problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi 

principiilor specifice asistentei sociale 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere 

ierahice la nivel intra- si interorganizaţional 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor şi 

modalităţilor de dezvoltare personala şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării la 

cerinţele pieţei muncii 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul principal al disciplei este ca studenţii să însuşească metodele de 

prelucrare şi interpretare statistică a datelor experimentale. Cu ajutorul 

cunoştinţelor acumulate studenţii trebuie să fie capabili să formuleze concluzii 

şi să obţină modele valabile pentru toate tipurile de fenomene şi procese. 
 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea încrederii în posibilitatea de aplicare a instrumentelor și tehnicilor 

statistice şi de interpretare a rezultatelor obţinute.  
Studenţii vor fi în măsură să aplice metode din Statistica in rezolvarea unor 

probleme interdisciplinare; 
Explicarea conceptelor, metodelor şi modelelor utilizate în statistica teoretică 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Elemente introductive în statistica descriptivă: 

măsurarea în ştiinţele sociale; variabile 

statistice şi tipologie acestora 

 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 

2.  Distribuţii de frecvenţe: frecvenţe relative şi 

frecvenţe cumulate. Reprezentării grafice 

ataşate distribuţiile de frecvenţe 
 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 

3.  Indicatorii statistici de poziţie: media, 

mediana, modulul. Calculul şi interpretarea 

acestora 

 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 

4.  Indicatori de dispersie şi indicatori ai formei 

distribuţiei 

 

 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 



5. Asocierea variabilelor calitative 
 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 

2 ore 

6. Corelaţie şi interpretarea coeficienţilor de 

corelaţie 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 

7. Problematica semnificaţiilor statistice in 

ştiinţele sociale 

Prelegeri, problematizări, studii de caz, 

exerciţii, conversaţii, explicaţii 
2 ore 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Scale de măsurare în ştiinţele sociale - construire şi 

exemplificare. Variabile statistice – exemplificare. 

Construirea reprezentărilor grafice şi 

particularităţile acestora  (2 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

2 ore 

2. Calculul şi interpretarea indicatorilor statistici de 

poziţie: media, mediana, modulul  (4 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

4 ore 

3. Calculul şi interpretarea indicatorilor de dispersie şi 

indicatori ai formei distribuţiei  (2 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

2 ore 

4. Asocierea variabilelor calitative dihotomice, 

categoriale, ordinale  (2 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

2 ore 

5. Calculul şi interpretarea coeficienţilor de corelaţie  

(2 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

2 ore 

6. Calculul şi aplicabilitatea testelor de semnificaţie în 

sociologie (2 ore) 

Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea 

 

2 ore 

Bibliografie 
Obádovics J. Gyula, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika : középiskolai tanulók, főiskolai és 

egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal, 

Scolar Kiadó, Budapest, 2016 

 

David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves: Statisztika, Typotex, 2005 

 

Hunyai László, Mundruczó György, Vita László: Statisztika, Aula, 2001 

 

Hunyadi László, Vita László: Statisztika I.,[adatok, elvek, módszerek], Aula, 2008 

 

Magyari Tivadar: Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban, Presa Universitară Clujeană, 2005 

 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 2003  
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din 

străinătate. 

 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 



10.4 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  
 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

 -criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar - capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele asimilate;  
- capacitatea de aplicare   

în practică;  
- criterii ce vizeaza 
aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu 
individual. 

Testarea periodică prin 

lucruri de control 

Participare activă la 

seminarii 

  40% 
   

  10%                                                                    

10.6 Standard minim de performanţă: însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora 

în soluţionarea unor studii statistice 
 
 

 

Data completării 

19.09.2018 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament                                                    Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


