
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie  

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei STATISTICĂ SOCIALĂ AVANSATĂ Cod: SOC210 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Vlad Millea Zeno 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi....  

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
•  

•  

4.2  de competenţe 
•  

•  

 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate  
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C4.1. Identificarea procedurilor şi aplicaţiilor software specifce administrării bazelor de date 

construite cu indicatori sociali  

C4.2. Utilizarea procedurilor şi soft-urilor specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori 

sociali în scopul explicării şi interpretării unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese 

C4.3. Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme  tipice pentru administrarea 

bazelor de date cu indicatori sociali 

C4.4. Construirea şi evaluarea  indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale 

C4.5. Crearea şi gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali 
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CT1.  Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi 

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 

profesională 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-

line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

• Dobândirea, de către studenți, a abilităților de analiză statistică a relațiilor 

dintre variabile utilizând, în principal, proceduri statistice uzuale, cum ar fi 

asocierea caracteristicilor calitative, corelația, analiza de regresie 

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Aprofundarea abilităților studenților de a construi și gestiona corect baze de 

date utilizate de soft-urile uzuale de analiză statistică 

• Utilizarea corectă a principalelor tehnici avansate de analiză a datelor, în 

special asocierea, corelația, regresia  

Dobândirea de abilităţi de interpretare sociologică a output-urilor statistice („citirea” 

tabelelor, graficelor şi a indicatorilor de asociere, corelaţie, regresie, etc.) 
 

 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Asocierea caracteristicilor dihotomice 

Tabelele de asociere ale caracteristicilor dihotomice 

Prelegere,  

Conversaţie 
2 ore 

Coeficienţii de asociere ai caracteristicilor dihotomice 
Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

Asocierea caracteristicilor calitative nominale 

Indicatori simetrici ai asocierii caracteristicilor calitative nominale 

Indicatori asimetrici ai asocierii caracteristicilor calitative nominale 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

Asocierea caracteristicilor calitative ordinale  

Coeficientul τa (al lui Kendall) 

Coeficientul τb şi τc (ai lui Kendall) 

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

Corelaţie şi coeficient de corelaţie 

Coeficientul de corelaţie (Bravais-Pearson). Corelaţia rangurilor 

Corelaţia variabilelor dummy 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 

Regresia liniară în cazul a două variabile 

Ideea generală de regresie 

Prelegere, 

Conversaţie 
2 ore 

Ecuaţia dreptei de regresie 

Calitatea estimării 

Prelegere, 

Exemplificări 
2 ore 



 

Bibliografie 

 

Argyrous, G., Statistics for Social & Health Research. With a Guide to SPSS. London, Sage Publications, 

2000) 

Bryman, A. & D. Cramer, Quantitative data analysis for social scientists, London, Routledge 1990 

Foster, J.J. (2001). Data Analysis Using SPSS for Windows Versions 8 to 10. A Beginner's Guide. CA: Sage 

Publications.  

Marina, L, (2003), Metodologia cercetării sociale. Noţiuni fundamentale şi aplicaţii, Aeternitas, Alba Iulia 

Marina, L.  (2005), Investigaţia socialului. Metode, tehnici, aplicaţii, ed. II-a, Emia, Deva 

Marina, Lucian, Millea Vlad, Râşteiu Mircea, (2003), Tehnici avansate de analiză a datelor, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia  

Norusis, M. J. (2000). SPSS 10.0 Guide to Data Analysis NJ: Prentice Hall.  

Rotariu ,Traian –coord. (2006), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, ed. II.-a, Iaşi, Polirom  

Sandu, Dumitru –(1992), Statistică în ştiinţele sociale. Probleme teoretice şi aplicaţii pentru învăţământul 

universitar, Bucureşti, Universitatea Bucureşti 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Asocierea caracteristicilor dihotomice 1 

- Semnificaţia şi calcului coeficienţilor de asociere 

(variabilele dihotomice) 

- Construcţia tabelelor de asociere cu ajutorul programului 

SPSS 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea caracteristicilor dihotomice 2 

- Calcularea coeficienţilor de asociere cu ajutorul 

programului SPSS 

- Aplicaţie: analizarea bazelor de date proprii barometrelor 

de opinie Existente pe sit-ul Fundaţiei Soros 

(http://www.soros.ro) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea variabilelor categoriale 1 

- Forma generală a tabelului de asociere 

- Coeficientul de contingenţă C al lui Pearson 

- Coeficientul V al lui Cramer 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea variabilelor categoriale 2 

- Construcţia tabelelor de asociere şi calcularea 

coeficienţilor indicând intensitatea legăturii dintre 

variabilele categoriale cu  programul SPSS 

- Aplicaţie: analiza barometrelor de opinie publică (BOP) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea variabilelor categoriale 3 

- Independenţa statistică dintre două variabile categoriale. 

Mărimea χ2 

- Coeficientul λ al lul Goodman şi Kruskal 

- Coeficientul τ (Goodman şi Kruskal) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea variabilelor categoriale 4 

- Utilizarea opţiunilor din meniul Statistics Summarize 

Crosstabs (opţiunea statistics) pentru a calcula 

coeficienţii de asociere ai variabilelor categoriale 

- Aplicaţie: analiza BOP 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 



Asocierea variabilelor ordinale 1 

- Coeficienţii τ (ai lui Kendall). Aspecte generale. 

- Semnificaţia statistică a coeficienţilor τa, τb, τc 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Asocierea variabilelor ordinale 2 

- Calcularea coeficienţilor τa, τb, τc cu programul SPSS 

- Interpretarea asocierii dintre variabilele calitative ordinale 

existente în bazele de date ale barometrelor de opinie 

(http://www.osf.ro) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Tabele de asociere cu trei intrări 

- Asocierea dintre două caracteristici în interiorul 

categoriilor celei de a treia 

- Problema controlului variabilelor 

- Interpretarea asocierii a trei variabile calitative 

- Construcţia, cu SPSS, a tabelelor de asociere cu trei intrări 

- Aplicaţie: analiza barometrelor de opinie publică (BOP) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Corelaţia liniară a două variabile 1 

- Covarianţa a două variabile 

- Coeficientul de corelaţie (Bravis-Pearson) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Corelaţia liniară a două variabile 2 

- Calculul coeficientului de corelaţie cu programul SPSS 

- Interpretarea informaţiilor oferite de tabelele de corelaţii 

obţinute în SPSS 

- Aplicaţie: analiza corelaţiilor dintre variabile cantitative 

(bazele de date BOP) 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Regresia liniară în cazul a două variabile 1 

- Aspecte generale 

- Interpretarea norului de puncte care exprimă grafic relaţia 

dintre două variabile cantitative 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Regresia liniară în cazul a două variabile 2 

- Ecuaţia de regresie 

- Utilizarea SPSS pentru calcularea coeficienţilor dreptei 

de regresie 
 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 

Calitatea estimării obţinută prin regresia simplă liniară 

Discutarea unor alte modalități de estinare a relației dintre 

variabila dependentă și cea independentă 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz, analiză 

statistică a datelor 

2 ore 
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Iași, 2008 
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javascript:toggle(%22doc_5%22)


 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  

 
10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 20 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 0 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Fişă de evaluare seminar 50 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 

______________                                                                                  ______________________                 


