
  

 

 

.. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ.

 

FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematici financiare 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Capitole speciale de probabilități şi statistică 
2.2. Titularul activităților de curs Lect. dr. Barbu Dorel 
2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. dr. Barbu Dorel 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  81 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 
Examinări 3 
Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Număr de credite 8 

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competențe   

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului   

 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale ● Prelucrarea matematica a datelor, analiza şi 
interpretarea unor fenomene şi procese  
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Competențe transversale  ● Aplicarea regulilor de muncă 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 
etică profesională.  

● Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor 
organizate în echipa  
● Utilizarea eficientă a surselor informaţionale 
şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei ● Este un curs care oferă o vedere de ansamblu asupra 
teoriei probabilitatilor si statisticii prezentand subiectele și 
conceptele cheie ale domeniului. 

7.2. Obiectivele specifice  ● cognitive: semnificaţia intuitivă a noţiunilor şi 
rezultatelor introduse în curs; utilizarea cunoştinţelor obţinute 
la disciplinele din anii anteriori la studiul fenomenelor aleatoare. 
● operaţionale: construirea spaţiului de probabilitate 
pentru experimente finite; calculul probabilităţilor şi 
caracteristicilor numerice pentru variabile aleatoare 
discrete/absolut continue; utilizarea tabelelor şi software-ului 
statistic pentru calculul unor probabilitati; estimarea unor 
parametri şi verificarea ipotezelor asupra lor. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. Construirea modelului unui 
experiment aleatoriu şi al 
marimilor aleatoare: proprietăţi 
ale probabilităţii şi formule 
fundamentale; legi de repartiţie 
şi caracteristici numerice ale 
variabilelor aleatoare şi 
vectorilor aleatori. 

Se vor incarca materiale 
didactice pe  
Google Classroom. 
Cursul va fi online pe 
Google Meet  

 

C2. Condiţionarea şi 
independenţa experimentelor şi 
marimilor aleatoare: formule de 
tip probabilitate totală şi Bayes 
pentru evenimente şi repartitii 
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discrete şi absolut continue şi 
pentru caracteristicile lor 
numerice. 
C3. Metode de determinare a 
legilor de probabilitate: metoda 
transformării densităţii, metoda 
ecuaţiilor diferenţiale; utilizarea 
funcţiilor generatoare şi 
caracteristice. 

  

C4. Aproximarea legilor de 
probabilitate: inegalităţi, tipuri 
de convergenţă, teoreme limita; 
exprimarea convergenţei slabe 
prin funcţii şi densității de 
probabilitate; ordinul de 
convergenţă în teoremele 
limită. 

  

C5. Simularea experimentelor: 
şiruri de experimente 
independente şi modelarea pe 
spaţiul produs; experimente 
Bernoulli; generarea cu 
calculatorul a legilor de 
probabilitate; exemplificare 
pentru calculul integralelor prin 
metoda Monte-Carlo. 

  

C6. Modele statistice: selecţii, 
caracteristici de selecţie, calităţi 
ale estimatorilor, prezentarea 
datelor experimentale. 

  

C7. Metode de estimare 
punctuală: „verosimilitate 
maximă” şi „cele mai mici 
pătrate”. 

  

C8. Verificarea ipotezelor 
statistice: repartiţia de selecţie, 
regiuni şi puncte critice, 
metodologia verificării; 
exemplificare pentru calculul 
experimental al probabilităţii; 
utilizarea estimării interval. 

  

C9. Studiul statistic al 
dependenţei stochastice: 
regresia liniară, modelul empiric 
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al regresiei; estimarea 
parametrilor în modelul liniar. 
C10. Analiza dispersională 
unifactorială: estimarea şi 
verificarea ipotezelor. 

  

C11. Testul chi-pătrat ca test de 
concordanţă, ajustare a unei legi 
date; testarea independenţei şi 
a omogenităţii. 

  

C12. Testul lui Kolmogorov.   

C13. Teste neparametrice de 
comparare: testul Mann-
Whitney,  testul Wilcoxon, 
testul medianei. 

  

C14. Indicatori de corelaţie: 
testul de corelaţie al rangurilor 
(Spearman), testul lui Kendall. 

  

Bibliografie 
       1. Larry Wasserman, All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference,  Springer,  2010 
       2. George Casella, Roger L. Berger, Statistical Inference,  Cengage Learning; 2nd Edition, 2001 
       3. Sheldon Ross, A First Course in Probability, Prentice-Hall, 1998 
       2. Bocşan, G., Bazele modelării stochastice, Orizonturi Universitare, Timișoara 2005 
       3. Constantin, G., Curs de Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, UVT, 1974 
       4. Radu, V., Barbu, D., Părău, E., Surulescu, N., Lecţii de Teoria probabilităţilor,  Mirton, Timişoara, 
1994. 
5. Geoffrey R. Grimmett,David R. Stirzaker: Probability and Random Processes, Oxford University 
Press, 2001  
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ învățare Observații 
S1. Construirea modelului unui 
experiment aleatoriu şi al 
mărimilor aleatoare. 

Se vor incarca materiale didactice 
pe Google Classroom. 
Seminarul va fi online pe 
Google Meet  

 

S2. Condiţionarea şi 
independenţa experimentelor 
şi mărimilor aleatoare 

  

S3. . Metode de determinare a 
legilor de probabilitate 
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S4. Aproximarea legilor de 
probabilitate: 

  

S5. Simularea experimentelor   

S6. Modele statistice: selecţii, 
caracteristici de selecţie, calităţi 
ale estimatorilor, prezentarea 
datelor experimentale. 

  

S7. Metode de estimare 
punctuală. 

  

S8. Verificarea ipotezelor 
statistice. 

  

S9. Studiul statistic al 
dependenţei stochastice 

  

S10. Analiza dispersională 
unifactorială: 

  

S11. Testul chi-pătrat   

S12. Testul lui Kolmogorov.   

S13. Teste neparametrice de 
comparare 

  

S14. Indicatori de corelaţie   

Bibliografie 
1. Sheldon Ross, A First Course in Probability, Prentice-Hall, 1998 
2. Geoffrey R. Grimmett,David R. Stirzaker: One Thousand Exercises in Probabilities, Oxford University 
Press, 2001  

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

 

 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Proba scrisa 50.00% 
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10.5. 
Seminar/laborator 

 Evaluarea activității 
studenților în timpul 
semestrului prin 
teme/proiecte/prezent
ări 

50.00% 

   
   

10.6. Standard minim de performanță 
 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    20.09.2020            Lect. dr. Barbu Dorel                    Lect. dr. Barbu Dorel 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


