
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Biologie şi Geologie 

1.3 Departamentul Geologie 

1.4 Domeniul de studii Inginerie geologică 

1.5 Ciclul de studii Licență (4 ani), zi 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Inginerie geologică  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria probabilitatilor si statistică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Trîmbiţaş Radu Tiberiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Trîmbiţaş Radu Tiberiu 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 1 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 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 13 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Matematici generale, Programarea calculatoarelor 

4.2 de competenţe Calcul diferenţial şi integral, Algebra liniara 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Videoproiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Interpretarea de modele şi rezultate din Statistică  

• Decizii pe baza datelor statistice  
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• Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de invetare, informare, cercetare şi 

dezvoltare.a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi 

dinamice şi de comunicare  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în Calculul Probabilităţilor. Câmp de 

probabilitate 

Prelegerea, demonstraţia cu ajutorul 

mijloacelor didactice electronice, 

problematizarea, studiul individual, 

software statistic 
 

 

. Scheme clasice de probabilitate Prelegerea, demonstraţia cu ajutorul 

mijloacelor didactice electronice, 

problematizarea, studiul individual, 

software statistic 
 

 

Variabile aleatoare Prelegerea, demonstraţia cu ajutorul 

mijloacelor didactice electronice, 

problematizarea, studiul individual, 

software statistic 
 

 

Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare   
Distribuţii clasice de probabilitate I   
Distribuţii clasice de probabilitate II   
Legea numerelor mari şi legi limită   
Statistică descriptiva   
Selecţie   
Estimaţie   
Verificarea ipotezelor statistice I   
Verificarea ipotezelor statistice II   
Analiza categorială a datelor. Testul chi-pătrat.   
Modele liniare. Corelaţie şi regresie   

Bibliografie: 

R. Trîmbiţaş – Metode Statistice, Presa Universitară Clujeană, 2004  

Jay DeVore – Probability and Statistics for Engineering and Sciences, Brooks/Cole, 2016 

D. Wackerly, W. MendenHall, R. Scaheffer – Mathematical Statistics with Applications, Thomson, 

Brooks/Cole, 2008 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

A face studentul capabil sa utilizeze noţiunile şi procedeele de bază ale 

Statisticii matematice in viitoarea profesie 

7.2 Obiectivele specifice A folosi un software statistic în Geologie 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Introducere în R I (2 sem) 

Lucrul cu colecţii de date şi proceduri în R 

Rezolvari de probleme cu distribuţii clasice (2 sem) 

Elemente de simulare 

Statistica descriptivă 

Selecţie şi metode de estimaţie (2 sem) 

Teste statitistice (2 sem) 

Testul chi-pătrat şi teste de concordanţă 

Corelaţie şi regresie 

 

 

Demonstraţie cu mijloace 

electronice, problematizare, 

software statistic 

 

  

Demonstraţie cu mijloace 

electronice, problematizare, 

software statistic 

 

Demonstraţie cu mijloace 

electronice, problematizare, 

software statistic 

 

Demonstraţie cu mijloace 

electronice, problematizare, 

software statistic 

 

Bibliografie: 

 

P. Daalgard – An Introduction into R, Springer, 2016,  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Cursul respectă curiculla pentru studiile de Geologie şi pentru facultăţile tehnice în general;  
• Cursul apare în programele de studii ale universităţilor importante din România şi străinătate  

• Importanţa practică a Statisticii  

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Capacitatea de a rezolva 

probleme practice de 

statistică şi a interpreta 

rezultatele 

 

Examen 3/4 

 

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea de probleme 

practice folosind software 

statistic 

Teme pentru acasă 1/4 

 

10.6 Standard minim de performanţă cel puătin 5 la examen şi pe activitatea de laborator 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

25.04.2019       

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................       


