
 

 

Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2 Facultatea  Matematică și Informatică 
1.3 Departamentul Informatică 
1.4 Domeniul de studii Informatică 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică 
  

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumire disciplina Metode statistice în epidemiologie 
2.2 Titular activităţi de curs prof.dr. Diana LUNGEANU 
2.3 Titular activităţi de seminar prof.dr. Diana LUNGEANU 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2  seminar  laborator 1 
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28  seminar  laborator 14 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  36 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 
Tutorat   8 
Examinări   8 
3.4 Total ore studiu individual  108 
3.5 Total ore pe semestru 1  150 
3.6 Numărul de credite  6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cursul de biostatistică și programare în R (sem 1) 
4.2 de competenţe Algebră nivel de liceu; utilizare pachet R 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sistem de calcul si acces la internet; cont @e-uvt.ro  

Google Meet și Google Classroom in timpul pandemiei 

5.2 de desfăşurare a seminarului Sistem de calcul si acces la internet; cont @e-uvt.ro 

Google Meet și Google Classroom in timpul pandemiei 

 

                                                             
1 Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
 profesionale 

• Cunoașterea și utilizarea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice în 
epidemiologie 
• Cunoașterea și aplicarea principiilor din epidemiologia genetică 
• Abilitatea de a manipula, organiza și analiza statistic date culese intr-un 
studiu epidemiologic 
• Capacitatea de a participa la un studiu de epidemiologie genetică și a 
utiliza pachete statistice specifice pentru prelucrarea adecvată a datelor, 
interpretarea și sinteza lor 

Competenţe  
transversale 

• Dezvoltarea capacității de a a reprezenta, modela și comunica informația 
biomedicală în termeni statistici și matematici.  
• Comunicarea şi transferul eficient de  cunoştinţe între specialişti 
aparţinând unor domenii diferite. 
• Capacitate de interpretare, sintetizare şi analiza critică a rezultatelor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Introducerea conceptelor de baza în epidemiologie și a metodelor statistice 

aplicate. Introducerea principiilor din epidemiologia genetică. 
7.2 Obiectivele specifice Formarea abilității de a înțelege design-ul unui studiu epidemiologic, a 

participa la culegerea si validarea datelor, precum și de aplicare a 
metodelor specifice pentru prelucrarea și interpretarea datelor în studii de 
epidemiologie genetică. 

 
8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Fundamentele cercetării epidemiologie. Studii observaționale și topologia 
lor. (2h) 

problematizare, 
prelegere, 
demonstrație, 
conversație 

 

Incidența ca măsură a frecvenței unei afecțiuni. Măsuri pentru asocierea 
dintre factori și a impacului lor potențial. (2h) 

 

Validitatea cercetării epidemiologice. Conceptul de eroare sistematică 
(bias) și confundatori. (2h) 

 

Principii și proceduri de analiza epidemiologică. Analiza stratificată; 
conceptul de "matching"; interacțiune intre factori și modificare a 
efectului. (4h) 

 

Noțiuni de modelare și strategie de analiza. Regresia logistică și estimarea 
"Maximum Likelihood". Alegerea celui mai bun model regresional pentru 
un set de date. (6h) 

 

Analiza datelor de tip persoană-timp. Analiza de supraviețuire. (2h)  
Modele regresionale de tip "proportional-hazards". Regresia Cox. (2h)  
Metode statistice în decizia medicala. Analiza bayesiana. Analiza 
performanței testelor diagnostice: sensibilitate, specificitate, valori 
predictive, curba ROC. (4h) 

 

Revizia sistematică și meta-analiza în studii de asociere genome-wide și în 
estimarea prevalenței mutațiilor genetice. (2h) 

 

Principii în genetica populațională. Estimarea riscului genetic. Tipuri de 
design. Studii de tip cohortă cu subiecți nerelaționați. Studii de tip cohortă 
familială. Analiza interacțiunilor de tip mediu ‒ factori genetici și a 
interacțiunii factorilor genetici intre ei. (2h) 

 

Bibliografie 
Rosner B (2016): Fundamentals of Biostiatistics, 8th Edition, Boston: Cengage Learning. 
Ahrens W, Pigeot I, Eds. (2014): Handbook of Epidemiology, 2nd Edition, New York: Springer. 
Kleinbaum DG, Sullivan KM, Barker ND (2013): ActivEpi Companion Textbook, New York: Springer. 
Thomas DC (2004): Statistical Methods in Genetic Epidemiology, Oxford University Press. 
Lunetta KL (2013). Methods for meta-analysis of genetic data. Curr Protoc Hum Genet. Chapter 1:Unit1.24. doi: 
10.1002/0471142905.hg0124s77. PMID: 23595597. 



 

 

Mihalas GI, Lungeanu D (2011): Biostatistică, Timişoara: Ed. Victor Babeș. 
8.3 Seminar / Laborator  Metode de predare Observaţii 
Familiarizarea cu ActivEpi Web și pachetele R. (2h) problematizare, 

modelare, 
demonstrație, 
analiză critică 

 
Exerciții practice analiza a asocierilor între factori in studii 
observaționale.(2h) 

 

Aplicații de analiza supraviețuirii. Aplicații de regresie logistică si regresie 
Cox. Sinteza și discuția rezultatelor. Analiza critică a unor probleme cu 
date reale concrete. (4h) 

 

Teste medicale și performanța lor:sensibilitate, specificitate, valori 
predictive, curba ROC. Exemple de analiza. (2h) 

 

Revizia sistematică a studiilor de asociere. Meta-analiza statistică. 
Exemple de analiza. (2h) 

 

Analiza critică comprehensivă a unor probleme cu date reale concrete. 
(2h) 

 

Bibliografie 
Kleinbaum DG (2015): ActivEpi Web http://www.activepi.com/ 
Kleinbaum DG, Sullivan KM, Barker ND (2007): A Pocket Guide to Epidemiology, New York: Springer. 
OEGE – Online Encyclopedia for Genetic Epidemiology studies: http://www.oege.org/ 
Zeggini E, Ioannidis JP (2009). Meta-analysis in genome-wide association studies. Pharmacogenomics 
10(2):191-201. doi: 10.2217/14622416.10.2.191. PMID: 19207020; PMCID: PMC2695132. 
Gwinn M, Ioannidis JP, Little J, Khoury MJ (2014). Editorial: Updated guidance on human genome 
epidemiology (HuGE) reviews and meta-analyses of genetic associations. Am J Epidemiol 180(6):559-61. doi: 
10.1093/aje/kwu196. PMID: 25164421. 
Bioconductor: https://bioc.ism.ac.jp/packages/3.3/bioc/html/CGEN.html 
https://www.bioconductor.org/help/course-materials/ 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul și aplicațiile practice introduc conceptele, metodele și tehnicile epidemiologiei în general si a celor 
specifice epidemiologiei genetice, în particular.  

 
10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare 
 Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 
Evaluarea sumativă a 
înțelegerii și însușirii 
conceptelor 

Analiză modele epidemiologice. Testare 
sumativă on-line. 30% 

10.5. Seminar 
/lucrari 

Evaluare formativă periodică  Teste de tip grila (Quiz) 50% 

Evaluare formativă 
Proiect de documentare și analiză critică a 
unor studii medicale/epidemiologice. 
Dezbatere orală prin videoconferință. 

20% 

Standard minim de performanţă: Obținerea notei de minim 5 la fiecare din cele două tipuri de activitate. 
 

 

Data completării: 

20.09.2020 

Titular curs (Semnătura): 

prof. dr. Diana LUNGEANU 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 



 

 

 


