FIŞA DISCIPLINEI
An univ. 2021-2022
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Biologie si Geologie
Biologie moleculară şi Biotehnologie
Biologie
Master
Master Managementul calitatii in laboratoarele biomedicale// biolog
Învățământ cu frecvență redusă

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Codul
Statistică medicală
BMR8301
disciplinei
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul
Prof. dr. Manuela Banciu
de disciplină
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Prof. dr. Manuela Banciu
proiect – asistent
Felul
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul
2.7. Regimul Conţinut
disciplinei
DS
studiu
de evaluare
disciplinei
2
3
E
Obligativitate

Obligatorie/
opțională

DOb

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
săptămână – forma cu
frecvenţă

4

din care: 3.2. curs

1

AI

3.3. seminar/ laborator/
proiect

2

AI=
Nr.ore curs
3.6. ST (0) + SF (0) + L/P
175
14
IF x nr.
(28)
săptămâni
Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 98
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.5.4. Tutoriat (consiliere profesională)
3.5.5. Examinări
3.5.6. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu
147
individual
3.8. Total ore pe
175
semestru (număr ECTS
x 25 de ore)
3.9. Numărul de
7
credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
3.4. Total ore pe
semestru – forma
Învățământ la distanță

4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

din care: 3.5. SI

147

28
ore
24
19
2
2
2

Biostatistică, Operare pe calculator, Managementul calităţii în laboratorul de analize medicale
Întocmirea eseurilor academice
Utilizarea platformelor electronice (Microsoft Teams)
Utilizarea bazelor de date academice
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Acces la internet
Acces electronic la bibliotecile UBB
Suport electronic (Microsoft Teams, )
Participarea la minimum 80% din seminarii, susţinerea examenul teoretic final

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Capacitatea de a alege şi utiliza cele mai potrivite teste statistice în funcţie de natura datelor obţinute.
Capacitatea de a estima semnificaţia statistică a relaţiilor dintre variabile.

Aplicarea metodelor statistice ȋn vederea validării echipamentelor utilizate, a metodelor de analiză, a
protocoalelor aplicate ȋn cadrul laboratoarelor medicale.
Utilizarea cunoştinţelor de statistică ȋn vederea elaborării protocoale standard de lucru in laboratorul medical.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei

Ȋnsuşirea de cunoştinţe necesare interpretării statistice a datelor in
laboratoarele medicale

7.2. Obiectivele specifice

Ȋnţelegerea necesităţii utilizării metodelor statistice ȋn managementul calităţii
laboratoarelor medicale.
Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn vederea pregătirii documentaţiei necesare
pentru acreditarea laboratoarelor medicale
Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn vederea monitorizării optime activităţilor
desfăşurate ȋn laboratorele medicale.

8. Conţinuturi
8.1. SI
1-2.
Elemente de teoria probabilităţilor (eveniment
aleator, probabilitate)
Bibliografie: 1: 113-115; 2: 1-22;.
3-4. Prezentarea datelor statistice (tabele, extragerea de
probe, esantion, şir de variaţie, histograme, poligon de
frecvenţe)
Bibliografie: 1: 115-118..
5-6. Indicatori statistici (indicatori de poziţie, indicatori
de variaţie, indicatori ai asimetriei, boltirii şi excesului)
Bibliografie: 2: 133-143.
7-8. Distribuţii statistice ideale (distribuţia binomialăBernoulli, distribuţia Poisson, distribuţia normală-GaussLaplace)
Bibliografie: 1: 121-127.
9-10. Estimaţia şi compararea statistică (compararea
eşantioanelor, ipoteza nulă, testul t, compararea
frecvenţelor)
Bibliografie: 1: 127:134; 2: 167-184.

Observaţii

Metode de predare
SI

10% SI

SI

10% SI

SI

25% SI

SI

5% SI

SI

15% SI

2

11-12. Teste neparametrice si analiza de varianţă (testul SI
20% SI
Mann-Whitney-Wilcoxon,
analiza
de
varianţă
unifactorială si bifactorială)
Bibliografie: 2: 195-227
13-14. Relaţii statistice ȋntre fenomene (analiza corelaţiei SI
15% SI
si regresiei, coeficient de corelaţie)
Bibliografie: 1: 136-139; 2: 228-244
Bibliografie:
1. Tarba C., 2003. Matematici cu aplicaţii ȋn biologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Romania
Armeanu I., Petrehuş V., 2006. Probabilităţi şi statistică aplicate ȋn biologie, Ed. MATRIX ROM, Bucuresti, Romania
Metode de predare-învăţare
Observaţii
8.2. ST
Nu sunt prevăzute ST
Bibliografie: Metode de transmitere a
Observaţii
8.3. SF
informaţiei
Nu sunt prevăzute SF
Bibliografie: Metode de predare-învăţare
Observaţii
8.4. L/P
1-2. Calcularea cu ajutorul a aplicaţiei Excel a Lucru individual pe
4 ore
indicatorilor statistici utilizaţi ȋntr-un laborator medical şi calculator (on-line,
a intervalelor de ȋncredere.
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
3-5. Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn validarea Lucru individual pe
6 ore
unui echipament utilizat ȋn laboratorul medical.
calculator (on-line,
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
6-8. Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn validarea unei Lucru individual pe
6 ore
metode de analiză utilizată ȋn laboratorul medical.
calculator (on-line,
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
9-11. Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn validarea Lucru individual pe
6 ore
unei protocol de curăţenie utilizat ȋn laboratorul medical. calculator (on-line,
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
12. Estimarea coeficientilor de corelaţie Pearson şi Lucru individual pe
2 ore
Spearman
calculator (on-line,
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
13. Aplicarea cunoştinţelor de statistică ȋn elaborarea Lucru individual pe
3 ore
protocoalelor standard de lucru.
calculator (on-line,
platforma MS Teams),
explicația, conversația.
14. Colocviu
Colocviu scris on-line (MS
1 ora
Teams)
Bibliografie:
Bibliografie:
1. Tarba C., 2003. Matematici cu aplicaţii ȋn biologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Romania
2. Armeanu I., Petrehuş V., 2006. Probabilităţi şi statistică aplicate ȋn biologie, Ed. MATRIX ROM, Bucuresti,
Romania
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Cursul are un continut similar cursurilor din alte universitati europene si tine cont de nivelul de
pregătire ale studenţilor.
Cursul este fundamental pentru dezvoltarea competenţelor de lucru şi interpretare statistică a analizelor
în laboratoarele medicale.
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4. SI (curs)
10.5. ST /L/ P

10.1. Criterii de evaluare

Cunoaşterea conţinutului
informaţional
Cunoasterea modului de
interpretare statistica a datelor

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere
din nota finală

Examinare scrisă

50 %

Examinare pe
parcursul
laboratoarelor

50 %

10.6. Standard minim de performanţă
Cunoasterea a 50% din informatia continuta in curs
Cunoasterea a 60% din informatia de la laborator

Coordonator de disciplină
Prof. dr. Manuela Banciu

Data
8.02.2022

Asistent
Prof. dr. Manuela Banciu

Responsabil de studii ID/IFR,
Conf. dr. Corina Roșioru
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