
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Știința Mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Informatică aplicată 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Tamási Erika  

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

Vp 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei KBEI0041 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 3 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

- 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

42 Din care: 3.5. curs 42 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

- 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 33 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 5 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

5 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:   

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Cunoștințe generale de calcul matematic, cunoștințe de calcul în excel și cunoștințe de analiză a unei 

situații financiare prin exprimare în scris. Cunoașterea la nivel de utilizator avansat a software-elor din 

gama Office, preferabil și SPSS. Colectarea și prelucrarea datelor în cercetarea științelor sociale, 

incluzând atât metode cantitative (prelucrarea statistică a datelor), cât și metode calitative (de exemplu, 

analiza presei și a conținutului, interviuri pe teren). Compilarea de rapoarte de cercetare, broșuri, 

prezentări, materiale de știri. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, prin 

utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, baze de 

date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Introducerea datelor. Tipuri de date (numerice, text, 

date calendaristice).  Introducerea datelor care se 

repetă (serii Autofill). 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point, 

explicații, problematizare, 

exemplificări cu ajutorul 

calculatorului. 

6 ore 

Utilizarea funcțiilor: Funcții pentru calculul totalurilor,  

Funcții pentru numărare, Funcții pentru extragerea 

valorilor maxime si minime, Funcții pentru crearea 

formulelor condiționale. Funcții cu date, Copierea 

formulelor.   

6 ore 

Efectuarea calculelor cu valori din aceeași foaie de 

calcul, foi de calcul diferite și din registre de calcul 

diferite. Formatarea foilor de calcul. Inserare, 

redenumire, ștergere, reordonare, copiere, mutare. 

Blocarea rândurilor, coloanelor, afișarea, ascunderea 

rândurilor si coloanelor. 

3 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu videoproiector și calculator. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

În cadrul cursului, studenții se familiarizează cu Microsoft Excel și  

prelucrarea datelor chestionare on-line. Studenții vor primi o cunoaștere 

cuprinzătoare a programului, vor învăța să folosească programul prin 

exemple practice, care oferă mult ajutor în pregătirea lucrărilor științifice și 

a disertației. Vor crea tabele, înregistrări, calcule, diagrame cuprinzătoare, 

declarații statistice, rapoarte. 

7.2. Obiectivele specifice 

 
Să modeleze problemele practice în diferite situații utilizând Excel-ul.  



Sortarea datelor. Sortări simple, multiple. Filtrarea 

automată a datelor, extragerea înregistrărilor care 

îndeplinesc anumite condiții. Filtrări simple și 

personalizate.  

6 ore 

Grafice. Crearea, modificarea si formatarea graficelor. 

Adăugarea și eliminarea unor date dintr-un grafic 

3 ore 

Tehnici de sinteză si analiză: Generarea tabelelor 

pivot. 

3 ore 

Baze de date în Excel. Goal Seek, Scenario, Solver. 3 ore 

Baze de date în Excel, Macrouri. 3 ore 

Chestionarul, ca instrument de cercetare, editarea 

chestionarelor online.  

3 ore 

Prelucrarea datelor chestionare on-line, programul 

Excel în statistică. 

6 ore 

Bibliografie: 

Bártfai Barnabás, Excel 2016 : zsebkönyv, Budapest, 2016. 

Bártfai Barnabás, Excel a gyakorlatban, Budapest, 2015. 

Bártfai Barnabás, Office 2016 : Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Budapest 2016. 

Bártfai Barnabás, Word 2016 : zsebkönyv, Budapest, 2016. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

-   

Bibliografie 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu planul de învățământ și răspunde exigențelor 

didactice si științifice corespunzătoare specializărilor similare din alte centre universitare. În cadrul 

cursului studenții fac cunoștință cu principalele concepte, teorii şi metode de bază din domeniul statisticii. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la curs este obligatorie. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 



10.4. Curs Se evaluează 

cunoștințele practice 

acumulate. 

Examen scris și oral. 

100% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Realizarea unui document în care să se regăsească formatări la nivel de caracter, paragraf şi pagină. Să 

ştie să realizeze grafice şi calcule în Excel. 
 


