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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoașterea elementelor de bază de matematică  

Competențe: digitale de bază (Excel), capacitatea de lucru în echipă.  

Misiunea disciplinei Misiunea acestei discipline constă în asimilarea cunoștințelor teoretice 

și practice necesare pentru efectuarea unei cercetări științifice în 

științele medicale, inclusiv teza de licență. 

Tematica prezentată 

 

Biostatistica – concepte generale și definiții. Tipurile de date. Scalele 

de măsurare. Reprezentarea grafică a datelor. Aplicație practică în 

EpiInfo/EXCEL. Statistica descriptivă: Mărimi ale tendinței centrale 

și de variație. Corelația. Aplicație practică în EpiInfo/EXCEL. 

Metodele de standardizare directă și indirectă. Aplicație practică în 

EpiInfo/EXCEL. Statistica inferențială. Testarea ipotezei. Teste 

parametrice și neparametrice. Aplicație practică în EpiInfo/EXCEL. 

Finalități de studiu 

 
• să prelucreze statistic datele experimentale în funcție de natura lor 

și să interpreteze rezultatele inferenței statistice; 

• să stabilească metode de analiză a datelor ținând cont de 

caracteristicile designului cercetării, scala de măsurare, numărul și 

tipul variabilelor de interes (independente și dependente); 

• să realizeze un studiu epidemiologic (descriptiv sau analitic) și să 

interpreteze corect rezultatele acestuia; 

• să elaboreze o lucrare științifică, inclusiv o teză de licență și să 

valorifice rezultatele acesteia; 

• să aprecieze rolul și importanța biostatisticii și metodologiei 

cercetării științifice în contextul modern al ”medicinei bazate pe 

dovezi” (”evidence based medicine”); 

• să aibă deschidere către învățarea pe tot parcursul vieții. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să aplice tehnicile de analiză statistică pentru rezolvarea 

problemelor practice în domeniul sănătății publice; 

• să utilizeze date calitative și cantitative pentru descrierea, analiza 

și supravegherea sănătății publice; 

• să utilizeze datele socio-demografice și sanitare în evaluarea stării 

de sănătate a populației și a serviciilor de sănătate; 

• să aplice metodele statistice în domeniul sănătății publice; 

• să utilizeze indicatorii statistici în analiza structurii populației, 

mortalității și morbidității; 

• să formeze abilități de cercetare și învățare autonomă; 

• să înțeleagă importanța analizei statistice a datelor în contextul 

modern al „medicinei bazate pe dovezi” (evidence-based 

medicine); 

• să utilizeze cunoștințele de analiză statistică în contextul altor 

discipline, precum și în rezolvarea problemelor practice; 

• să dezvolte capacități de elaborare a unei lucrări științifice 

medicale (ex., elaborarea lucrării de licență, redactarea unui 

articol medical, o lucrare comunicată la conferințe, simpozioane, 

etc.), de analiză și interpretare critică a lucrărilor științifice de 

specialitate. 

Forma de evaluare Examen  

 


