
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza informaţiilor utilizand SPSS 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Management 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care:   3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 36 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat   

Examinări 6 

Alte activităţi:  6 

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3. 9 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Marketing general 

4.2 de competenţe  Statistică 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Sala de curs dotata cu videoproiector, ecran de proiecție, computer 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de laborator în care poate fi instalată aplicația informatică SPSS 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Analiza componentelor principale  Prelegere, 
dezbatere 

2 ore 

Proiectarea unui model conceptual asociat unei cercetări în 
domeniul managerial. Testarea validității modelului (test 
Cronbach Alpha) 

Prelegere, studii de 
caz 3 ore 

Testarea ipotezelor aferente unui model conceptual (Pearson 
ChiSquare, Spearmann, ANOVA) 

Prelegere, 
dezbatere  

4 ore 

Analiza de tip cluster Prelegere, 
dezbatere 

2 ore 

8. 2 Laborator/Proiect Metode de predare Observaţii 

Crearea unui baze de date în SPSS și aplicarea PCA, pe baza 
unui model conceptual 

Folosirea 

calculatoarelor 

dotate cu software 

SPSS 

4 ore 

Proiectarea unui chestionar online în Google Drive și 
completarea sa de către studenți 

4 ore 

Testarea validității modelului 2 ore  

Testarea ipotezelor cercetării (Pearson ChiSquare, Spearmann, 
ANOVA) 

4 ore 

Analize pe bază de regresii multiple 2 ore 

Analize de tip cluster 4 ore 

Realizarea de grafice în SPSS 4 ore 

Prezentarea rezultatelor cercetărilor online, în echipe de cate 2 Utilizare rapoarte 12 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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  Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în 
procesul managerial 

 Definirea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în 
procesul managerial 

 Explicarea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în 
procesul managerial 
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  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  -  Înţelegerea modului de creare a unui model conceptual în cadrul unei 
cercetări și de testare a ipotezelor cercetării prin analiză statistică descriptivă. 

7.2 Obiectivele specifice  - Dobândirea și dezvoltarea abilităţilor de utilizare a programului informatic 
SPSS  

-  Cunoasterea metodelor de analiză statistică a informațiilor (regresii, Chi-
Square, ANOVA, Cluster analysis etc.); 

- Dezvoltarea abilităților studenţilor de a proiecta structuri de date ce vor fi 
incluse în modele conceptuale; 

- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, în vederea interpretării rezultatelor 
generate de rapaortele SPSS; 



 

 

studenti generate de SPSS 
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10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Verificarea conceptelor teoretice 
privind modelarea conceptuală. 

 Examen test grilă (3 
puncte)  

30% 
 

10.5 Seminar/laborator Evaluarea gradului de înțelegere 
si aplicare a tehnicilor de analiza 
a datelor specifice unei baze de 
date 

Examen  la calculator (5 
puncte) 

50% 
 

Evaluarea proiectului Proiect în echipe de căte 

2 studenți (2 puncte) 

20% 

10.6  Standard minim de performanţă 

 Minim 5 puncte din cele 3 componente de evaluare prezentate mai sus 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Corelarea abilităților dobândite de studenți cu cerințele pietei muncii in materie de tehnici de analiza a datelor 

https://statistics.laerd.com/
http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/ii-introducerea-datelor-si-calculul-statistic-descriptiv/134/1/170.htm

