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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Biologie  

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Biologie 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Metode de prelucrare și analiză a datelor biologice 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603S04I032 obligatoriu II IV 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 

Colocviu DS 

Titular activităţi curs Lect. univ. dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu 

Titular activităţi laborator Lect. univ. dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 - 2 - 3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 - 28 - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat:  4 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  58 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului sala cu videoproiector 

De desfăşurare a laboratorului sală cu calculatoare 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

 Capacitatea de a înţelege şi reda conceptele, termenii şi principiile 
designului experimental și analizei statistice a datelor biologice. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea modelării pe calculator a datelor biologice. 

 Capacitatea de a comunica utilizând limbajul şi consceptele specifice, de 
a explica, concepe şi opera cu modele statistice. 

 Capacitatea de a aborda şi interpreta modelele statistice biologice. 

 Abilitatea de a utiliza softul R pentru transformarea și analiza datelor. 

 Capacitatea de a alege metoda corectă pentru diferitele seturi de date 
biologice.   

 Abilitatea de a aplica diferite tipuri de ANOVA în funcție de tipul de 
design experimental, analiza de regresie și corelație, de a elabora modele 
liniare simple și multiple. 

Competenţe transversale 

 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de 
punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, 
normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe 
diverse paliere ierahice. 

 Abilitatea de a colabora în vederea rezolvării unor probleme. 

 Dezvoltarea spiritului științific. 

 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru 
dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea 
eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.  

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

Obiectivul general al 
disciplinei 

Deprinderea studenților cu analiza univariată a datelor utilizate în ecologie și 
biologie, utilizând softul R 

Obiectivele specifice  Deprinderea abilităţilor şi metodelor de eşantionare, de proiectare şi 
implementare a studiilor ipotetic-deductive, de realizare a diverselor categorii, 
adecvate cercetării în cauză, de design experimental, de analiză, raportare şi 
valorificare a rezultatelor.   

 Definirea şi utilizarea corectă a martorilor şi tratamentelor, interspersia 
spaţio-temporală şi evitarea pseudoreplicării.  

 Aprofundarea temelor şi metodelor prezentate la curs cu privire la 
designul experimental, utilizarea unor metode alternative, adecvate categoriei 
de studiu, utilizarea de softuri aplicative şi metode de analiză, prelucrare şi 
interpretare adecvate.  

 Familiarizarea studenților cu utilizarea softului R.   

 Deprinderea studenților cu alegerea și aplicarea diferitelor metode de 
analiză a datelor univariate. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Strategia elaborării şi implementării studiilor biologice 2 

Curs 2 Introducere în designul experimental 2 

Curs 3 Testarea ipotezelor statistice 2 

Curs 4 Diferite categorii de design experimental 2 

Curs 5 Corelația și regresia liniară simplă 2 

Curs 6 Regresia liniară multiplă. Alegerea modelului optim 2 

Curs 7 Ilustrarea, interpretarea și raportarea rezultatelor 2 

Total ore curs 14 

Laborator Nr. ore 

Lab. 1-2 Introducere în R 4 

Lab. 3-4 Analiza preliminară a datelor, modalități de ilustrare a datelor în R 4 

Lab. 5 Introducere în analiza statistică aplicată în biologie utillizând R 2 

Lab. 6 Aplicarea testelor t. Verificarea condițiilor pentru aplicarea testelor t 2 

Lab. 7 Aplicarea testelor Z pentru proporții, testele chi-pătrat pentru distribuții de 

frecvențe 

2 

Lab. 8-9 Aplicarea ANOVA pentru diversele tipuri de design experimental 4 

Lab. 10 Aplicarea analizei de corelație 2 

Lab. 11 Aplicarea analizei regresie liniară 2 

Lab. 12 Aplicarea regresiei liniare multiple. Alegerea modelului optim 2 

Lab. 13 Aplicarea testelor neparametrice 2 

Lab. 14 Verificare de laborator 2 

Total ore laborator 28 

 
Metode de predare 

Curs: Prelegerea interactivă, explicatia, 
conversatia, problamatizarea, predare 
on-line 

Laborator: explicaţia, demonstraţia, dialogul interactiv, studiul 
de caz, brainstormingul, problematizarea, dezbaterea, studii de 
caz, aplicații pe calculator, rezolvare de probleme, predare on-
line utilizând softul R. 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Sîrbu, I., Benedek, A.M., 2004 - Ecologie practică. Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.  
Paradis, E., 2013 – R pentru începători. Material electronic disponibil la adresa: 
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf 
Heuman, C., Schomaker Shalabh, M., 2016 – Introduction to Statistics and Data Analysis. 
With Exercices, Solutions and Applications in R. Springer International Publishing 
Switzerland. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Venables, W.N., Smith, D.M., the R Core Team, 2018 - An Introduction to R. CRAN.R – 
project.org 
Faraway, J.J., 2002 – Practical Regression and ANOVA in R. CRAN.R – project.org 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei permite studenților obținerea de abilități  de  întelegere si reproducere a termenilor, 

conceptelor si principiilor planificării studiilor biologice, le conferă capacitatea de a comunica utilizând 

limbajul specific domeniului, de a prelucra, analiza și interpreta o mare varietate de date provenite din 

diverse tipuri de studii biologice, atât observaționale (de teren) cât și experimentale (de laborator). 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 

Ponderea 
în nota 
finală 

Obs.** 

Curs 
Evaluare finală a cunoștiințelor 

legate de temele prezentate la curs 

Examen scris 50%  

   

Laborator 
Abilitatea de a aplica metodele 

învățate  

Verificare practică 50%  

   

Standard minim de performanţă 

 Motivarea necesității aplicării analizelor statistice în prelucrarea datelor biologic 

 Cunoașterea și calcularea parametrilor statistici descriptivi 

 Cunoșterea principiilor de bază ale testării ipotezelor 

 Cunoșterea și aplicarea testului t pentru două probe independente 

 Cunoșterea și aplicarea analizei de regresie simplă. 

 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul 
acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - 
condiţionează evaluarea finală; 
 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Ana-Maria Benedek-Sîrbu  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


