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1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Univertitatea Creştina Partium 

1.2 Facultatea de  Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul de  Economie  

1.4 Domeniul de studii  Finanțe   

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Finanțe-bănci 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în Econometrie 

2.2 Titularul activităţii de curs Prof. dr. Fogarasi József 

2.3 Titularul activităţii de seminar Asist. univ. dr. Vigh Enikő Zita 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pesemestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Statistica economica  

4.2 de competenţe  Operare calculator 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs dotat cu proiector  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laborator calculatoare 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP.1. Capacitatea de a formula şi rezolva probleme economice cu un aparat 

statistico/matematic adecvat  

CP.2. Abilităţi privind estimarea diferitelor tipuri de regresii  

CP.3. Aptitudini în formularea unor recomandări pentru soluţionarea unor probleme 

economice din întreprindere sau instituţie pa baza analizei econometrice 

 
Competenţe 
transversale 

CT.1. Stăpânirea limbajului econometric 

CT.2. Abilităţi de utilizare şi interpretare a instrumentlui statistico-matematic specific 

finanțelor 

CT.3. Cunoaşterea la nivel de utilzator a unor programe econometrice aplicate în 

econometrie financiară 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

Obiectivul 
general al 
disciplinei 

este însuşirea technicilor econometrice de bază utilizate în pregătirea deciziilor economice 

și financiare în cadrul intreprinderilor sau instituţiilor prin metodele moderne oferite de 

technologia informațională.  

Obiectivele 
specifice 

conform tematicii cursului sunt: formarea capacităţii elaborării de cercetări a diferitelor 

teme economice de interes în cadrul intreprinderii sau instituţiei cu un aparat metodologic 

avansat, şi familiarizarea studenţilor cu programul econometric STATA. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere   Prelegere şi problematizare 2 ore 

2. Modelul clasic de regresie lineară  Prelegere şi problematizare 2 ore 

3. Analize cu modelul clasic de regresie lineară   Prelegere şi problematizare 2 ore 

4. Modelul clasic de regresie linear: ipoteze și teste de diagnostic   Prelegere şi problematizare 2 ore 

5. Modelare și previzionare a seriilor de timp unidimensionale  Prelegere şi problematizare 2 ore 

6. Modele multidimensionale   Prelegere şi problematizare 2 ore 

7. Tehnici de analiză a dinamicii pe termen lung   Prelegere şi problematizare 2 ore 

8. Modelarea volatilității și corelației  Prelegere şi problematizare 2 ore 

9. Tehnici de analiză a sezonalității (metode de comutare)  Prelegere şi problematizare 2 ore 

10. Tehnici de analiză cu metode de tip panel  Prelegere şi problematizare 2 ore 

11. Modele cu variablie dependente calitative  Prelegere şi problematizare 2 ore 

12. Modele cu ecuații simultane  Prelegere şi problematizare 2 ore 

13. Elaborarea unui proiect de cercetăre empirică  Prelegere şi problematizare 2 ore 

14. Direcții în modelarea seriilor de timp financiare  Prelegere şi problematizare 2 ore 
 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Introducere   Metode interactive 2 ore 

2. Inferenţa statistică Metode interactive și aplicații 2 ore 

3. Estimarea regresiilor bivariate cu OLS Metode interactive și aplicații 2 ore 

4. Estimarea regresiilor miltivariate cu OLS Metode interactive și aplicații 2 ore 

5. Specificații de modele  Metode interactive și aplicații 2 ore 

6. Estimarea modelelor cu variabile binare (dummy) Metode interactive și aplicații 2 ore 

7. Testrarea heteroskedasticităţii Metode interactive și aplicații 2 ore 

8. Testrarea autocorelaţiei Metode interactive și aplicații 2 ore 

9. Testarea multicollinearotății Metode interactive și aplicații 2 ore 

10. Etapele elaborării unei cercetări econometrice Metode interactive și aplicații 2 ore 

11. Estimarea modelelor simultane Metode interactive și aplicații 2 ore 



12. Estimarea variabilelor dependente calitative Metode interactive și aplicații 2 ore 

13. Recapitulare Metode interactive și aplicații 2 ore 

14. Evaluarea activității studenților la seminarii Metode interactive și aplicații 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvenţii acestui curs dobândesc capacitatea pregătirii deciziilor în cadrul unei intreprinderi sau 

instituţii utilizând un aparat statistico-matematic performant. Capacitatea estimării elasticităţii cererii 

faţă de venit pentru produsele sau serviciile oferite de o întreprindere sau elasticitatea produselor faţă de 

preţ reprezintă un avantaj pentru fiecare întreprindere în aprofundarea deciziilor economico/financiare.  

Aplicaţiile practice rezolvate pe calculator oferă posibilitatea creşterii operativităţii şi eficienţei 

soluţionării unor probleme conrete economico/financiare simple sau complexe în cadrul intreprinderii. 

 

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

10.4 Curs Obţinerea notei de promovare la 

seminar 

Test grilă 70% 

10.5 Seminar Proiect empiric propriu   Oral şi scris 30% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei 5 la examen   
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

25 spetembrie 2021 

………………………………. 
 

……………………………… 
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………..  ………………………..  


