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FIŞA DISCIPLINEI 
Prelucrarea statistică a datelor în biologie 

2021-2022 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Școala Doctorală Interdisciplinară 

1.3 Domeniul de Doctorat Biologie 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Prelucrarea statistică a datelor în biologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Monica Popescu 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Monica Popescu 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de bază de matematică şi biologie 

4.2 De competenţe Utilizarea computerului 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Sala de curs cu videoproiector şi ecran de proiecţie (pentru predarea 
online: computer cu cameră video și microfon, soft-uri) 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala cu computer, soft-uri, videoproiector şi ecran de proiecţie (pentru 
predarea online: computer cu cameră video și microfon, soft-uri) 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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a) cunoştinţe avansate în domeniu; b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de 
cercetare; c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; d) abilităţi de documentare, elaborare 
şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; e) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, 
necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; 
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a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; b) competenţe lingvistice 
avansate în limbi de circulaţie internaţională; c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; d) abilităţi de 
interrelaţionare şi de lucru în echipă; e) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală; f) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării 
ştiinţifice în domeniul respectiv. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţii masteranzi a cunoştinelor şi 
tehnicilor necesare în colectarea, prezentarea şi interpretarea datelor în biologie. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil: 
- să construiască baze de date, în urma colectării acestora, ca demers în cadrul 
activităţii ştiinţifice; 
- să se familiarizeze cu exemple de baze de date; 
- să utilizeze computerul în colectarea şi prezentarea datelor; 
- să interpreteze date din domeniul biologiei din punct de vedere statistic; 
- să formuleze concluzii pe baza interpretării statistice a datelor (pe baza interpretării 
biologice); 
- să utilizeze metode computerizate pentru a realiza predicţii pe baza datelor 
experimentale.  
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

(pentru predarea online: 
computer cu cameră 

video și microfon, soft-uri) 

1.  

Etapele activităţii de cercetare. Studii de laborator. Cercetarea 
teoretică. Tipuri de studii. Baze de date: noţiuni introductive; 
definiţie; sisteme de gestiune a bazelor de date; tipuri de baze de 
date. (4 ore) 

Prelegerea, 
dezbaterea, 

studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

2.  

Concepte de bază ale biostatisticii. Individul sau unitatea statistică. 
Populaţia statistică. Metode de evaluare a caracteristicilor 
populaţiei. Eşantionul. Criterii pentru selecţia în eşantionul 
reprezentativ. Metode de selecţie. Tipuri de eşantioane. (4 ore) 

Prelegerea, 
dezbaterea, 

studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

3.  
Variabila. Definiţie. Tipuri de variabile. Mărimi caracteristice ale 
populaţiei. Mărimi caracteristice ale eşantionului. Media. Deviaţia 
standard. (4 ore) 

Prelegerea, 
dezbaterea, 

studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

4.  
Reprezentarea grafică şi tabelară a datelor  (4 ore) Prelegerea, 

dezbaterea, 
studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

5.  
Teste statistice. Diferenţe semnificative şi nesemnificative din 
punct de vedere statistic. Prag de semnificaţie. Tipuri de teste. (4 
ore) 

Prelegerea, 
dezbaterea, 

studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

6.  
Relaţii între variabile. Corelaţia şi regresia. (4 ore) Prelegerea, 

dezbaterea, 
studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

7.  
Interpretarea rezultatelor. Prezentarea datelor obţinute. (4 ore) Prelegerea, 

dezbaterea, 
studiul de caz 

Laptop, videoproiector, 
soft-uri 

Bibliografie selectivă: 
 
Druică Elena (coord.), 2011. Statistică pe înţelesul tuturor. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 290 pag. 
Landau Sabine, Everitt Brian, 2004. A Handbook of Statistical Analyses using SPSS. Chapman & Hall&CRC Press, Boca 

Raton, London, New York, Washington DC. (disponibilă şi on-line, format pdf) 
Mihalaş Gheorghe Ioan, Lungeanu Diana, 2009. Informatică medicală şi biostatistică. Editura Victor Babeş, Timişoara, 224 

pag. (disponibilă şi on-line, format pdf) 
Paleru Nicoleta, Săvoiu Gheorghe, Roşu Daniel, Bondoc Maria Daniela, Diaconu Mihaela, Gâdoiu Mihaela, Ţaicu Marian, 

et al, 2018. Metode statistice aplicate în domenii multidisciplinare, Editura Universitară, Bucureşti. 182 pag. 
Popescu Monica – Note de curs (format electronic) 
Săvoiu Gheorghe, 2015. Statistical thinking: The contribution of its research methods and models to modern trans-, inter-

and multi-disciplinarity. Editura Universitară, Bucureşti. 152 pag. 
Turdean Marilena Sabina, 2010. Statistică. Editura ProUniversitaria. 292 pag.  
Turdean Marilena Sabina, Prodan Ligia, 2012. Bazele statisticii. Editura ProUniversitaria. 146 pag 
 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

(pentru predarea online: 
computer cu cameră video 

și microfon, soft-uri) 

1.  
Etapele activităţii de cercetare. Studii de laborator. Tipuri de studii. 
Exemple. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

2.  
Gestiunea datelor cu ajutorul programelor Microsoft Excel şi 
SPSS: baza de date, foi de calcul. Exemple. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

3.  
Sumarizarea tabelară şi reprezentarea grafică a datelor. Aplicaţii 
practice din domeniul biologiei realizate cu ajutorul programelor 
Microsoft Excel şi SPSS. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

4.  
Analiza datelor I. Aplicaţii practice de analiză a datelor din 
domeniul biologiei, cu ajutorul programelor Microsoft Excel şi 
SPSS. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

5.  
Analiza datelor II. Tipuri de teste statistice. Compararea mediilor.  
Utilizarea testelor statistice cu ajutorul programului SPSS. 
Exemple. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

6.  
Analiza datelor III. Relaţia între variabile. Corelaţia şi regresia.  
Aplicaţii practice realizate cu ajutorul programului SPSS (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 

7.  
Analiza datelor IV. Interpretarea rezultatelor. Semnificaţia biologică 
a rezultatelor statistice obţinute. Exemple. (4 ore) 

Explicaţia, 
exemplificarea 

Computer, videoproiector, 
soft-uri 
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Bibliografie selectivă: 
 
Boldea Maria, Boldea Bogdan Ion, 2010. EXCEL 2007. Teorie şi aplicaţii. Editura MIRTON, Timisoara (disponibilă on-line, 
format pdf) 
Landau Sabine, Everitt Brian, 2004. A Handbook of Statistical Analyses using SPSS. Chapman & Hall&CRC Press, Boca 
Raton, London, New York, Washington DC. (disponibilă şi on-line, format pdf) 
Mihalaş Gheorghe Ioan, Lungeanu Diana, 2009. Informatică medicală şi biostatistică. Editura Victor Babeş, Timişoara, 224 
pag. (disponibilă şi on-line, format pdf) 
Popescu Monica – Note de curs (format electronic) 
Turdean Marilena Sabina, 2010. Statistică. Editura ProUniversitaria. 292 pag.  
Turdean Marilena Sabina, Prodan Ligia, 2012. Bazele statisticii. Editura ProUniversitaria. 146 pag 
*** Tutoriale SPSS 
*** Tutoriale Excel 
***Articole ştiinţifice din domeniul biologiei şi sănătăţii, accesibile prin platforma Anelis Plus (studii de caz) 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu tematica cursurilor din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti de la instituţiile de profil, absolventi, precum şi cu reprezentanţi ai 
mediului economic. Continutul disciplinei este coroborat cu asteptarile institutelor sau centrelor de cercetare locale si 
regionale precum si cu cele ale institutiilor de profil si alti potentiali angajatori 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 

Activitatea la curs 
 
 
 
Examinarea noţinulor predate la curs (examen 
final) 

Se puncteaza raspunsurile 
corecte la intrebarile adresate 
in timpul cursului 
 
Lucrare scrisa 

10% 
 
 
 

40% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

 
Activitatea la seminar 
 

Evaluare proiect 50% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Obţinerea notei 5 (cinci) la lucrare scrisă (cu subiecte din întreaga tematică de curs) 
Obţinerea notei 5 (cinci) la seminar (evaluarea proiectului întocmit) 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar / laborator 
20 sept. 2021            Conf. univ. dr. Monica Popescu  Conf. univ. dr. Monica Popescu 
      
 
                   
Data aprobării în Școala doctorală,     Director de Școală doctorală, 
26 septembrie 2021       Prof.dr.ing. Stănescu Doru  
  
     .              
Data avizării în CSUD      Director CSUD  
28 septembrie 2021       Prof. Dr. rer. nat. Marius ENACHESCU 

 

 


