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Săptămâna

Disciplina : STATISTICĂ
Anul de studii: II
Semestrul: I
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FIŞA / CALENDARUL DISCIPLINEI

Curs

Seminar / Laborator

Tematica abordată

Data

Tematica abordată

Data

Statistica descriptivă. Statistica – instrument
de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor
economice. Observarea statistică. Sondaj
statistic - utilizarea în economie
Sistematizarea şi prezentarea datelor
statistice. Eroarea statistică. Serii statistice –
tipuri de serii statistice
Serii de repartiţie de frecvenţe. Parametri de
volum. Parametri tendinţei centrale: mediile
şi mediile de structură
Parametri împrăştierii. Parametri asimetriei
şi boltirii
Legi de repartiţie. Corelaţia şi regresia ca
factori de analiză a legăturii dintre
fenomenele social- economice
Repartiţii teoretice de tip discret şi continuu.
Repartiţii empirice. Ajustări de date
empirice. Corelaţia simplă şi multiplă,
coeficient de corelaţie
Regresie – coeficient de regresie. Indicatori
sintetici ai corelaţiei şi regresiei
Serii cronologice; serii teritoriale;serii
dinamice.
Definiţie, clasificare a seriilor cronologice.
Reprezentaţia grafică
Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice

I

Statistica descriptivă. Statistica – instrument
de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor
economice. Observarea statistică. Sondaj
statistic - utilizarea în economie
Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice.
Eroarea statistică. Serii statistice – tipuri de
serii statistice
Serii de repartiţie de frecvenţe. Parametri de
volum. Parametri tendinţei centrale: mediile şi
mediile de structură
Parametri împrăştierii. Parametri asimetriei şi
boltirii
Legi de repartiţie. Corelaţia şi regresia ca
factori de analiză a legăturii dintre fenomenele
social- economice
Repartiţii teoretice de tip discret şi continuu.
Repartiţii empirice. Ajustări de date empirice.
Corelaţia simplă şi multiplă, coeficient de
corelaţie
Regresie – coeficient de regresie. Indicatori
sintetici ai corelaţiei şi regresiei
Serii cronologice; serii teritoriale;serii
dinamice.
Definiţie, clasificare a seriilor cronologice.
Reprezentaţia grafică
Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice

I

Definiţia seriilor teritoriale, indicatorii
statistici ai seriilor teritoriale. Indicatori
pentru seriile dinamice
Indicatori statistici ai activităţii de turism şi
comerţ
Indicatorii potenţialului economic.
Indicatorii resurselor de muncă. Indicatorii
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V
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X
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Definiţia seriilor teritoriale, indicatorii
statistici ai seriilor teritoriale. Indicatori
pentru seriile dinamice
Indicatori statistici ai activităţii de turism şi
comerţ
Indicatorii potenţialului economic. Indicatorii
resurselor de muncă. Indicatorii bazei
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Tematica
abordată

Termen
de
predare

Data

Tipul
(E/C/V)

bazei materiale a turismului

14

materiale a turismului

Indicatorii comerţului interior. Indicatorii
activităţii comerciale şi de alimentaţie
publică

XIV

Indicatorii comerţului interior. Indicatorii
activităţii comerciale şi de alimentaţie publică

Sesiune
examene
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E- Examen, C – Colocviu, V – Verificare pe parcurs
Titular disciplină,
Lector dr. Anghelescu Valeriu
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