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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinte ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   IFR 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor și statistică 
matematică 

Codul 
disciplinei 

PMR5128 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Dumitru Teodor Vălcan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect 

Conf. Univ. Dr. Dumitru Teodor Vălcan 
Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina Magdaș     

2.4. Anul de 
studiu II 

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS  
 

Obligativitate DA 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu există condiţionări pentru parcurgerea acestui curs. Însă trebuie precizat faptul că este în 
avantajul cursantului, cunoaşterea planurilor de învăţământ, a programelor de Matematică şi ale 
disciplinelor de specialitate, a conţinuturilor noţionale (inclusiv matematice) descrise în 
manualele şcolare. 

4.2. de competenţe Studenţii să deţină 
• competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de date în tabele, 
utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 
• cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea activităţii de 
predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursurile se vor desfăşura în sălile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din 
cadrul UBB, ceea ce presupune utilizarea calculatorului, a video proiectorului şi a 
conexiunii la internet. Toate acestea vor facilita parcurgerea succesivă a tuturor 
temelor din curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

• proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare de text, de 
tabel, de prezentare şi de film; 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID / 
IFR 

125 
din care: 3.5. SI  
 

111 
3.6. ST (7) + SF (7) + L (0) + P 
(0) 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –     50 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  25 

3.5.4.Tutoriat 7 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 111 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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• reţea de calculatoare (un calculator pentru fiecare student) connectate  la internet 
cu programe de editare de text, de tabel si de prezentare; 
• cariocă, tablă albă, flipchart 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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• proiectarea, implementarea - evaluarea curriculum-ului şcolar respectiv adaptarea şi dezvoltarea acestuia sau 
revizuirea curriculum-ului; 
• proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor educaţionale calitative şi 
cantitative, a cercetărilor-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică într-o 
componentă firească a practicilor sale educative, valorificabilă în direcţia reglării şi autoreglării procesului de 
învăţământ.  
• dezvoltarea abilităţilor necesare in relaţia şcolii cu comunitatea şi cu piaţa muncii (realizarea de studii de 
impact, proiectarea de curriculum funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale, la cererea anumitor 
beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.) 
• proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare instituţionala şi 
personală (achiziţia abilităţilor  necesare ca  formator în domeniul educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale 
promovate; 
• utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activitatilor profesionale 
şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a deciziilor manageriale (la nivelul instituţiei, al catedrelor, 
al claselor de elevi, precum şi la nivel individual). 
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• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării 
profesionale continue 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Asigurarea unui pachet iniţial de bază pentru aplicarea statisticii matematice 
în cercetarea psiho-pedagogică 

7.2. Obiectivele specifice Studenţii să fie capabili: 
 să definească noţiunile prezentate în curs; 
 să enunţe rezultatele principale prezentate în curs; 
 să aplice în rezolvări de exerciţii sau probleme aceste rezultate;  
 să stabilească valoarea de adevăr a unei formule propoziţionale;  
 să efectueze operaţii cu mulţimi, relaţii şi funcţii;  
 să descrie un câmp finit de probabilitate;  
 să aplice schemele de probabilitate în diverse activităţi de predare sau 

cercetare;  
 să reprezinte în diverse moduri anumite date statistice; 
 să calculeze coeficienţi statistici pentru date colectate din activitatea 

didactică 
 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  
Metode de predare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modul 1.  Elemente de Logică matematică și Teoria 
mulțimilor cu aplicaţii în activitatea didactică 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 2. Elemente de Teoria relațiilor și Teoria 
funcțiilor cu aplicaţii în activitatea didactică 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 3. Elemente de Teoria probabilităților și Statistică 
matematică cu aplicaţii în cercetarea psiho-pedagogică 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Bibliografie: 



 3 

Bibliografia Modulului 1. 
Agratini, O., Ursu, S., Complemente de algebră şi analiză, Editura Studium, Cluj-Napoca, 1998. 
Becheanu, M., Niţă, C., Dincă A., Algebra pentru perfecţionarea profesorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983.  
Both, N., Elemente de logică matematică şi teoria mulţimilor pentru examenele de definitivat şi perfecţionare, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1981. 
Both, N., Capitole speciale de logică matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1994.  
Breaz, S., Covaci, R., Elemente de logică, teoria mulţimilor şi aritmetică, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-
Napoca, 2006.  
Lavrov, I., A., Maksimova, I. L., Probleme de logică şi teoria mulţimilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974.  
Müler Fonfara, R., Elemente de teorie a mulţimilor în cursul preuniversitar din Germania, Universitatea de Stat din 
Tiraspol, Chişinău, 2006. 
Ţiplea, F., L., Introducere în teoria mulţimilor, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.  
Vălcan, D., Formarea profesorilor de Matematică la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2010. 
Vălcan, D., Matematică pentru profesorii din învăţământul primar şi preprimar, Volumul I – Elemente de Logică 
matematică și Teoria mulțimilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011. 
Vălcan, D., Magdaș, I.,  Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor și statistică matematică, Suport de curs elaborat în tehnologie 
ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2017. 
 

Bibliografia Modulului 2. 
Agratini, O., Ursu, S., Complemente de algebră şi analiză, Editura Studium, Cluj-Napoca, 1998. 
Becheanu, M., Niţă, C., Dincă A., Algebra pentru perfecţionarea profesorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983.  
Breaz, S., Covaci, R., Elemente de logică, teoria mulţimilor şi aritmetică, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-
Napoca, 2006.  
Ţiplea, F., L., Introducere în teoria mulţimilor, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.  
Vălcan, D., Formarea profesorilor de Matematică la Universitatea „Babeş-Bolyai”,  Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2010. 
Vălcan, D., (2011), Matematică pentru profesorii din învăţământul primar şi preprimar, Volumul II – Elemente de Teoria 
relaţiilor şi Teoria funcţiilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
Vălcan, D., Magdaș, I., Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor și statistică matematică, Suport de curs elaborat în tehnologie 
ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2017. 
 

Bibliografia Modulului 3. 
Aaker, D. A., Kumar, V., George, S. D., Marketing research, 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998. 
Balaure, V. (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002. 
Blaga, P., Calculul probabilităţiilor şi statistică matematică, curs şi culegere de probleme, Volumul II, litografiată UBB, 
1994. 
Cheşcă, I., Constantinescu, D., Statistică matematică şi calculul probabilităţilor pentru gimnaziu şi liceu, Editura Teora, 
Bucureşti, 1998. 
Ciucu, G., Craiu, V., Introducere în teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1971. 
Craiu, V., Elemente de statistică descriptivă, Editura Gill, Zalău, 1994. 
Harja, E., Ţimiraş, L. C., Metode statistice utilizate în cercetarea de marketing, Editura Alma Mater, Bacău, 2010. 
Hartley, A., Bazele statisticii, Editura Niculescu, Bucureşti, 1999. 
Ion, D. I., Craiu, V., Angelescu, N., Matematică manual pentru clasa a X - a, M1, Editura Teora, Bucureşti, 2000. 
Micula, S., Hannelorei, L., Soós, A., Probability Theory through Problems and Applications, Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2006. 
Mihoc, Gh., Iosifescu, M., Theodorescu, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Tehnică, Bucureşti, 
1966. 
Mihoc, Gh., N. Micu, Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică – manual pentru clasa a XII – a,  Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
Niculescu, L., Probleme de matematică pentru liceu – clasa a X - a, Editura Cardinal, Craiova, 1998. 
Oancea, E., Rădulescu M.,  Probabilităţi şi statistică matematică. Teme pentru perfecţionarea profesorilor. Cluj-Napoca, 
Litografia UBB, 1982. 
Vălcan, D., Magdaș, I., Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor și statistică matematică, Suport de curs elaborat în tehnologie 
ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2017. 
http://www.edu.ro. 
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8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema  de control nr. 1: Aplicaţii ale teoriei 
probabilităţilor în activitatea didactică 

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual 
Rezolvare de probleme 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 

Tema  de control nr. 2: Reprezentarea  statistică și 
calcularea unor coeficienţi statistici pentru date colectate 
în activitatea didactică 

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual 
Rezolvare de probleme 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 

Bibliografie: cea prezentată la 8.1 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Se discută modulele 1-2  din suportul de curs Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări 
Power Point și materiale de 
lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  
nevoilor studenţilor. 
Anumite teme vor fi 
aprofundate sau extinse iar 
altele vor fi parcurse mai 
succint. 

Se discută modul 3  din suportul de curs Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări 
Power Point și materiale de 
lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  
nevoilor studenţilor. 
Anumite teme vor fi 
aprofundate sau extinse iar 
altele vor fi parcurse mai 
succint. 

Bibliografie: cea prezentată la 8.1 
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu e cazul   
Bibliografie: cea prezentată mai sus. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Cursul valorizează achiziţiile de specialitate, iar pe baza aplicării procedurilor specifice Matematicii la operaţiile 

didactice fundamentale sunt oferite oportunităţi pentru dezvoltarea unui cadru didactic de calitate, capabil de transfer 
în practica la clasă. Mai mult, se urmărşte consolidarea şi aprofundarea achiziţiilor din specialitate şi didactice, se 
utilizează concepte, proceduri, competenţe de specialitate şi didactice şi pe care le transferă în planul practicii şcolare, 
oferind modalităţi de rafinare a diverselor tipuri de cunoştinţe şi mobilizându-le în contexte noi. Fiecare cursant este 
invitat să experimenteze acele metode despre care învaţă şi pe care urmează să le folosească în şcoală. Astfel, această 
parte a cursului dă o deschidere spre aplicarea în practică a unor cursuri de specialitate, dar şi de didactică.  

 Temele de studiu propuse cursanţilor cuprind cunoştinţe de specialitate în scopul asigurării nivelului teoretic necesar 
şi cunoştinţe care vizează modalităţile aplicative ale lor. Orientarea pragmatică a cursului şi preocuparea pentru 
integrarea profesională a cadrelor calificate în învăţământul preuniversitar au condus la o selecţie raţională a 
conţinuturilor utile in cadrul fiecărui capitol sau subcapitol, fiind astfel delimitate cunoştinţele considerate necesare 
şi suficiente pentru ca formabilul să obţină, prin acest parcurs de formare, noţiunile, structurile, reprezentările, 
abilităţile şi tehnicile necesare activităţii de predare - învăţare a unei discipline şcolare. Prin ierarhizarea unităţilor de 
conţinut, s-a evitat nu numai ambiţia exhaustivităţii, dar şi excesul teoretizant, recursul insistent la metalimbaj; s-a 
mizat astfel pe esenţializarea informaţiilor ştiinţifice, obiectivul central fiind acela de formare a competenţelor 
generale şi de specialitate.  

 Pe de altă parte, un alt scop al tuturor temelor de studiu din curs este de a prezenta descrieri corecte, clare şi precise 
ale teoriilor vehiculate în diferite domenii de studiu, combinate cu sugestii care fac aceste teorii aplicabile la clasă. 
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Studiul lor este punctat de sarcini de lucru complementare teoriei – exerciţii aplicative, activităţi de reflecţie, de 
practică, de autoevaluare sau de verificare. Aceste activităţi fie aprofundează explicaţia unui aspect specific al 
conţinutului, fie pun în legătură tema prezentată cu altele studiate în unităţile sau secţiunile precedente, fie stabilesc 
legătura dintre tema respectivă şi experienţa practică a cursanţilor. 

 Temele de studiu au avut în vedere integrarea profesională a cursanţilor, de aceea s-a realizat o selecţie raţională a 
conţinuturilor pentru fiecare temă în parte, reţinând acele cunoştinţe care pot contribui la formarea competenţelor 
necesare celor ce vor preda sau predau la clasă. S-a evitat excesul de teoretizare şi s-au realizat legături între 
Matematică - ca disciplină de specialitate şi aplicaţiile ei. Parcurgerea temelor va permite cursanţilor să capete sau să 
îşi dezvolte capacitatea de a stabili cu claritate obiectivele, resursele şi procedeele unei proiectări eficiente a actului 
didactic. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Cunoașterea celor mai importante 
aspecte ale suportului de curs 

Examen scris        30% 

10.5. SF/ST/L/P 
 

 Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în contexte 
practice 

Evaluare tema de control nr. 1  30% 

Evaluare tema de control nr. 2 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Să obţină minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 

 
   
     

 Coordonator de disciplină 
        Conf. Dr. Dumitru Teodor Vălcan 
       

Asistenţi 
        Conf. Dr. Dumitru Teodor Vălcan  

 
            
 

       Conf. Dr. Ioana- Cristina Magdaș 
  
 

Data 
              2.11.2017 

Responsabil de studii ID/IFR, 
Conf. Dr. Ioana- Cristina Magdaș 

 
   

 
 


