
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR EXACTE 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

MANAGEMENT CURRICULAR 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei APLICAŢII ALE TEORIEI PROBABILITĂŢILOR ŞI STATISTICII 

MATEMATICE ÎN CERCETAREA EDUCAȚIONALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. DUMITRU VĂLCAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF. DR. DUMITRU VĂLCAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opt. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 6 

Examinări  6 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

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) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e 

• 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 acumulate) 

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 

 proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare 

de text, de tabel, de prezentare şi de film; 

 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 

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 Curs Metode de predare Observaţii 
Tema 1: Câmp finit de probabilitate 
Eveniment: cert, imposibil, aleator 
Operaţii cu evenimente: reuniune, intersecţie, 
complementară, câmp finit de evenimente.  

Prelegere, explicaţie, 
demonstraţie. 

 

Tema 2: Scheme de probabilitate 
Schema bilei întoarse, schema bilei neîntoarse, 
schema binomială.  

Prelegere, demonstraţie, 
explicaţie. 

 

Tema 3: Variabile aleatoare 
Model boolean, model ansamblist. 
Valoare medie, dispersie. 

Prelegere, demonstraţie 
explicaţie. 

 

Tema 4: Date statistice 
Stratistică, entropie şi energie informaţională.  

Prelegere, demonstraţie.  

Tema 5. Reprezentarea grafică a datelor statistice 
Date statistice, reprezentare grafică, tabel, disc, 
histogramă. 

Prelegere, demonstraţie, 
explicaţie. 

 

Tema 6: Mărimi medii 
Valoare medie numerică, dispersie empirică, moment 
empiric statistic, informaţie empirică. 

Prelegere, demonstraţie.  

Tema 7: Indicatori ai variaţiei 
Vector informaţional, redundanţă, distribuţie statistică. 

Prelegere, explicaţie, 
demonstraţie. 

 

Tema 8: Coeficienţi de corelaţie 
Corelaţie, parametri, corespondenţă. 

Prelegere, demonstraţie.  

Bibliografie  
[1] AGRATINI, O., Probabilităţi: culegere de probleme, Litografia Universităţii „Babeş - Bolyai”, Cluj - 
Napoca, 1992. 
[2] BERINDE, V., Explorare, investigare şi descoperire în matematică, Editura Efemeride, Baia - Mare, 
2001. 
[3] BLAGA, P., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică: curs şi culegere de probleme (Vol. 2), 
Litografia Universităţii „Babeş - Bolyai”, Cluj - Napoca, 1994. 
[4] BLAGA, P., RĂDULESCU, M., Calculul probabilităţilor: curs, Litografia Universităţii „Babeş - 
Bolyai”, Cluj - Napoca, 1987. 
[5] CIUCU, G., CRAIU, V., SĂCUIU, I., Culegere de probleme de teoria probabilităţilor, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1967. 
[6] CRAIU, V, Elemente de statistică descriptivă. Zalău, Editura Gill, 1994. 
[7] IOSIFESCU, M., MIHOC, G., TEODORESCU, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 1966. 
[8] MIHĂILĂ, N., Introducere în teoria probabilităţilor şi statistica matematică, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1965. 
[9] MIHOC, I., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică: pentru uzul studenţilor, (Vol. 1 - 2) 
Litografia Universităţii „Babeş - Bolyai”, Cluj - Napoca, 1993. 
[10] OANCEA, E., RĂDULESCU, M., Probabilităţi şi statistică matematică. Teme pentru perfecţionarea 
profesorilor. Cluj-Napoca, Litografia UBB, 1982. 
[11] ONICESCU, O., Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963. 
[12] REISCHER, C., SÂMBOAN, G., TEODORESCU, R., Teoria probabilităţilor, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1967. 
[13] SAVU, I., POPOVICI, D., CHITEŞ, C., ANDRONACHE, M., RĂDULESCU, S., STREINU - 
CERCEL, G., Matematică – Concursul pentru ocuparea catedrelor vacante din învăţământul 
preuniversitar, Editura Sigma, Bucureşti, 2003. 
[14] SAVU, I., POVARNĂ, A., POŞTARU, C., HEUBERGER, C., LUPŞOR, V., 
CONSTANTINESCU, E., Matematică – Concursul pentru ocuparea catedrelor vacante din învăţământul 



preuniversitar, Editura Sigma, Bucureşti, 2004. 
[15] SINGER, M., VOICA, C., NEAGU, M., Statistică şi probabilităţi – curs introductiv pentru elevi, 
studenţi şi profesori, Editura Sigma, Bucureşti, 2003. 
[16] TRIMBIŢAŞ, R., Metode statistice, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj - Napoca, 2000. 

17 VĂLCAN, D., MAGDAȘ, I., Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor și statistică matematică, Suport de 
curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2107. 
[18] ***, MEdC, CNC, Programa de perfecţionare pentru profesorii de matematică, Bucureşti, 2004. 
[19] ***, MEdC, CNC, Programa de matematică pentru examenul de titularizare, Bucureşti, 2004. 
[20] ***, MEdC, CNC, Programele de matematică valabile în învăţământul preuniversitar, Bucureşti, 
2005 
[21] ***, Lucrările Seminarului de Didactica Matematicii, Vol. 3 - 24, Litografia Universităţii „Babeş - 
Bolyai”, Cluj-Napoca. 
[22] ***, Lucrările Seminarului de Creativitate în matematică, Vol. 1 - 14, Litografia Universităţii de Nord, 
Baia - Mare. 
[23] ***, Gazeta matematică metodică.  
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Tema 1: Câmp finit de probabilitate. Aplicaţii 
Eveniment: cert, imposibil, aleator. 
Operaţii cu evenimente: reuniune, intersecţie, 
complementară, câmp finit de evenimente.  

Conversaţie, explicaţie  

Tema 2: Scheme de probabilitate. Aplicaţii 
Schema bilei întoarse, schema bilei neîntoarse, 
schema binomială.  

Conversaţie, demonstraţie, 
explicaţie 

 

Tema 3: Variabile aleatoare. Aplicaţii 
Model boolean, model ansamblist. 
Valoare medie, dispersie. 

Conversaţie, explicaţie  

Tema 4: Date statistice. Aplicaţii 
Stratistică, entropie şi energie informaţională.  

Conversaţie, explicaţie  

Tema 5. Reprezentarea grafică a datelor statistice. 
Aplicaţii 
Date statistice, reprezentare grafică, tabel, disc, 
histogramă. 

Conversaţie, explicaţie  

Tema 6: Mărimi medii. Aplicaţii 
Valoare medie numerică, dispersie empirică, moment 
empiric statistic, informaţie empirică. 

Conversaţie, explicaţie  

Tema 7: Indicatori ai variaţiei. Aplicaţii 
Vector informaţional, redundanţă, distribuţie statistică. 

Conversaţie, demonstraţie, 
explicaţie 

 

Tema 8: Coeficienţi de corelaţie. Aplicaţii 
Corelaţie, parametri, corespondenţă. 

Conversaţie, explicaţie  

Bibliografie  
-Aceeaşi ca şi la curs. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu două subdomenii ale Matematicii, care au aplicaţii în 

didactică: Teoria probabilităţilor şi Statistica matematică descriptivă. Sunt prezentate acele elemente de 

conţinut care au aplicaţii imediate şi care pot fi asimilate de orice absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte 

sau socio - umane. Selectarea cunoştinţelor ştiinţifice care vor face obiectul studiului se va face după aceste 

două criterii, pentru înţelegerea complexului demers al cunoaşterii / cercetării ştiinţifice a ştiinţelor exacte 

sau socio - umane. Un accent deosebit va fi pus pe modalităţile de culegere, stocare, reprezentare şi 

înţelegere a datelor utilizate de oamenii de ştiinţă şi a celor cu care operează elevii.  

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Cunoașterea celor mai 

importante aspecte ale 
suportului de curs 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în 
contexte practice 

Portofoliu 50% 

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

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

15.04.2017        Conf. univ. dr. Dumitru VĂLCAN        Conf. univ. dr. Dumitru VĂLCAN

                                                                        

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  

  


