
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
1.3 Departamentul Departamentul Psihologie 
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii 2018-2021 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Nivel licență/Licenţiat în psihologie 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Metode cantitative de cercetare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Róbert Balázsi 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Róbert Balázsi 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 
 

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 20 
Tutoriat(programul orelor de tutoriat urmează  fi comunicat la curs) 3 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 65 
3.8 Total ore pe semestru 42 
3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţi 
4.1 de curriculum  Nu există 
4.2 de competenţe  Elemente de gândire critică; 

 Operații cu numere naturale, întregi, raționale 
și reale; 

 Utilizare baze de date. 
 

5. Condiţii 

 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi 
software adecvat – SPSS, SuperLab 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi 
software adecvat –  SuperLab, SPSS, Excel 



6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere 
 Cunoaşte utilitatea şi limitele utilizării softurilor în cercetarea empirică. 
 Cunoaşte principalele componente ale pachetelor SuperLab şi SPSS şi condiţiile în care pot fi 

aplicate acestea. 

 Cunoaşte limbajul modulului de sintaxă a pachetului SPSS. 

 Cunoaşte constrângerile impuse de diferitele softuri de cercetare asupra designului şi a 
modului de operaţionalizare a variabilelor. 

 Cunoaşte modalităţile de control a unor variabile confundate datorate modului de 
implementare pe calculator a cercetării. 

 
2. Explicare şi interpretare 
 Explică avantajele şi dezavantajele diferitelor moduri de operaţionalizare şi înregistrare a 

datelor cercetării utilizând softul SuperLab. 

 Diferenţiază între datele reale şi artefacte apărute ca urmare a modului de implementare pe 
calculator a cercetării. 

 Interpretează comportamentul uman pornind de la analiza datelor cercetării. 

 
3. Instrumental – aplicative 
 Proiectarea unui design de cercetare utilizând softul SuperLab (implementarea variabilelor 

manipulate, stabilirea parametrilor înregistraţi ai variabilei dependente, etc). 

 Elaborarea unui baze de date potrivită designului de cercetare utilizat. 

 Derularea prelucrărilor statistice cu softul SPSS ţinând cont de: caracteristicile designului 
cercetării, tipul de scală de măsurare utilizată, numărul variabilelor implicate (independente şi 
dependente). 

 
4. Atitudinale 
 Manifestă interes faţă de cercetarea empirică în psihologie. 

 Promovează rigoarea ştiinţifică atât faţă de colectarea cât şi prelucrarea datelor cercetării. 

 Promovează utilizarea softurilor de cercetare şi de prelucrare statistică în cercetarea empirică. 
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 Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată, atât în limba româna, cât şi într-o limba de circulaţie internaţională. 
 Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini 
responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a 
propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etica 
profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Asimilarea cunoștințelor teoretice/procedurale de operare pe softuri 
experimentale 
 Formarea deprinderilor necesare proiectării, realizării unei cercetări 
experimentale/cvasi-experimentale prin utilizarea  softurilor experimentale. 
 Formarea deprinderilor necesare analizei statistice inferențialea datelor 
ştiinţifice, utilizând softurile statistice. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 

 Recunoașterea elementelor esențiale ale unor cercetări și structurarea 
bazei de date potrivit acestora. 
 Recunoașterea și definirea variabilelor relevante al unei cercetări. 
 Interpretarea datelor rezultate din analiza statistică a datelor; 
 Elaborarea unor instrumente de evaluare psihologică și implementarea 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Utilizarea calculatoarelor şi a softurilor în cercetarea 
cantitativă: pachete de softuri utilizate în general în 
cercetare, avantajele şi dezavantajele softurilor de 
cercetare. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea.  

 

2. Prezentarea softului SuperLab: avantajele utilizării 
SuperLab-ului în cercetările cantitative. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea. 

 

3. Designul experimental: operaţionalizarea 
variabilelor măsurate în softul SuperLab. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea. 

 

4. Designul experimental: operaţionalizarea variabilei 
independente în SuperLab. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea. 

 

5. Analiza contribuţiei softului SuperLab la producţia 
ştiinţifică. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea. 

 

6. Prezentarea softului SPSS: avantajele utilizării 
SPSS-ului în cercetarea experimentală. 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, rezolvarea de probleme, 
modelarea matematică.  

 

7. Definirea variabilelor independente şi dependente în 
SPSS. 

-  

8. Date lipsă şi strategii de suplinire a datelor lipsă. Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, rezolvarea de probleme, 
modelarea matematică. 

 

9. Modalităţi de reprezentare grafică în SPSS Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, rezolvarea de probleme, 
modelarea matematică. 

 

10. Statistică inferenţială asistată de SPSS. Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, modelarea matematică. 

 

11. Statistică inferenţială asistată de SPSS. Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, modelarea matematică. 

 

12. Calculul corelaţiei (corelaţii parametrice şi non-
parametrice) 

Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea, 
demonstraţia, rezolvarea de probleme, 
modelarea matematică. 

 

13. Analiza de regresie simplă Prelegerea participativă, dezbaterea, 
expunerea, problematizarea. 

 

14. Analize neparametrice în SPSS -  
Bibliografie obligatorie 
1. Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. John Wiley & Sons, New York. 
 
Bibliografie opțională 
2. Coolican, H. (2004) Research Methods and Statistics in Psychology.Oxford University Press. 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Softuri experimentale: compatibilitate cu sistemele 
de operare uzuale; mod de utilizare; rularea softului şi 

Aplicații de cercetare, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea. 

 

 
 

acestora sub forma unor aplicații soft. 



salvarea datelor.  
2. Prezentarea softului SuperLab: bara de comenzi şi 
modul de utilizare a diferitelor comenzi (exerciţii 
aplicative). 

Aplicații de cercetare, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea. 

 

3. Prezentarea structurii softului SuperLab: definirea 
blocurilor, definirea încercărilor şi definirea 
evenimentelor (exerciţii aplicative). 

Aplicații de cercetare, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea. 

 

4.Structurarea variabilelor independente în SuperLab: 
definirea blocurilor, stabilirea legăturilor între blocuri-
încercări şi evenimente. 

Analiza unor cercetări, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea. 

 

5.Rularea şi salvarea datelor în SuperLab- pregătirea 
datelor pentru prelucrarea statistică. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

6.Prezentarea softului SPSS: bara de comenzi şi 
opţiuni de operare (exerciţii aplicative). 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

7.Construcţia unei baze de date şi introducerea bazelor 
de date în SPSS – natura variabilei, scala de măsurare. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

8.Definirea şi codarea datelor lipsă, analiza datelor 
lipsă. Strategii de suplinire a datelor lipsă. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

9.Construcţia distribuţiilor de frecvenţe, histogramelor 
în SPSS. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

10.Estimarea mediei în populaţie, testul t pentru 
eşantioane independente şi testul t pentru eşantioane 
perechi. Interpretarea datelor numerice 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

11.Efectuarea analizei de varianţă pentru design 
unifactorial (independente şi măsurători repetate), 
bifactorial şi multifactorial. Interpretarea datelor 
numerice. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

12.Calculul coeficientului de corelaţie: Spearman, 
Biserial, Eneahoric, Fi. Interpretarea datelor numerice. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

13.Calculul coeficienţilor de regresie, varianţei 
explicate. Interpretarea datelor numerice. 

Aplicații de cercetare, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea. 

 

14.Calculul coeficienților de asociere în cazul scalelor 
de evaluare nominală și ierarhică. 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea. 

 

Bibliografie 
1. MacLin, K. M. and Solso, R. L. (2010) Experimental psychology: a case approach. Pearson Edition, Boston.  

 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din 
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 
întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi cu foști studenți, actual angajați în diferite 
domenii aplicative ale psihologiei.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs - corectitudinea şi 

completitudinea cunoştinţelor;  
- coerenţa logică; 
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate 

Examen Final (se va calcula 
notă finală doar pentru cei 
care au participat la 
examen) 

60% 



10.5 Seminar/laborator - capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate;  
- capacitatea de aplicare în 
practică. 

Proiect final  
 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Standard minim de performanţă: cunoaşterea și utilizarea unor aplicații soft în cercetarea cantitativă. 
 Recunoașterea competențelor dobândite se face în confirmitate cu Regulamentul și Carta UBB, Cluj 

Napoca și a Regulamentului Facultății de Psihologie și Științele Educației, pe baza unei cereri care 
depuse la secretariatul facultății înainte de primul examen parțial (vezi programarea activităților 
didactice). Cererea va fi însoțită de acte doveditoare cu privire la competențele dobândite și gradul de 
suprapunere a tematicilor parcurse cu tematicile cursuluiPsihologie experimentală şi analiza datelor II. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

....01.10.2018......         Lect.univ. dr. Robert BALAZSI           Lect.univ. dr. Robert BALAZSI 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


