ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro

Hotărârea nr. 251/18.12.2019
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Statistics Summer School”
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 471/27.11.2019 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Statistics Summer
School”;
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 38 alin. 36 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea Raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Statistics Summer School”, ediția a
IV-a, desfășurată în perioada 16 - 19 septembrie 2019, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN
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Statistics Summer School 4th edition

Organizator: Facultatea de Administra~ie

~i

Management Public - ASE

Partener: Observatorul Social din Romania
Coordonator proiect: Asist. univ. dr. Roxana

BRI~CARIU

Activitatea a fast organizata de Facultatea de Administratie ~i Management Public, In
parteneriat cu Observatorul Social din Romania, ~ i s-a adresata studentilor FAMP, avand
ca scop dezvoltarea competentelor statistice de analiza ~i interpretare in domeniul
cercetarii sociale.
Principalul scop al ~colii de vara a fast de a realiza ~i furniza aplicatii practice de analiza
statistica pentru studentii participanti, in domeniul cercetarii sociale ~i analizei de retea.
Activitatile au fast concentrate pe utilizarea de aplicatii statistice prin soft-uri
specializate (SPSS, STAT, UciNET, JASP), pentru a dezvolta competente de analiza in
cercetarea sociala ~i analiza de retele intr-a maniera aplicativa.
Invita~i:

Statistics Summer School a reunit ~ase instructo ri cu expertiza in analiza
statistica a datelor sociale de tip atribut ~i relationale (de tip retea).
•!• Marian -Gabriel Hancean- Conferentiar universitar Ia Facultatea de Sociologie
~i Asistenta sociala, Universitatea din Bucure~ti ~i Pre~edintele Observatorul
Social din Romania
•!• Roxana Bri~cariu- Asistent universitar Ia Facultatea de Administratie
Management Public, Academia de Studii Economice
•!•

~i

~tefania

Matei- doctor in sociologie, cercetator In cadrul Institutului de
Cercetare al Universitatii din Bucure~ti

•!• Julian Oana- doctorand Ia Scoala de Sociologie a Universitatii din

Bucure~ti

•!• Bianca Mihaila- doctorand Ia Scoala de Sociologie a Universitatii din
~i membra Observatorul Social din Romania
•!• Maria Stoicescu - doctorand Ia Scoala de Sociologie a Universitatii din

Bucure~ti

Bucure~ti

•!• Adelina Alexandra Stoica- doctorand Ia Scoala de Sociologie a Universitatii din
Bucure~ti

Perioada de
Loca~ia

desfa~urare:

16- 19 Septembrie 2019

de desfa~urare : Laborator digital - Observatorul Social din Romania, Soseaua
Panduri 90-92, Bucure~ti
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Participanti: Numar studenti- 20
Caracteristici participanti:

Anul 2
Anul3
Masterat

6 studenti
12 studenti
2 student

Descrierea ~i programul activitatilor:
13.00
14.00

10.00-13.00
Luni -16 Sep
Roxana Bri~cariu
~tefania
Matei
Maria Stoicescu

1

~i

Pauza de
mas a

Deschidere program
Introducere in pachetul de
analiza statistica SPSS
Colectarea datelor
Rolul variabilelor ~i modalitati
de codificare
Asocierea variabilelor
Recodificare variabilelor

-

Marti- 17 Sep
~tefania
Matei
Maria Stoicescu

~i

Miercuri- 18 Sep
Marian-Gabriel
Hancean
Bianca Elena Mihaila
~i Adelina Alexandra
Stoica

Joi- 19 Sep
Bianca Elena Mihaila
& Adelina Alexandra

Notiunea de e~antion I
popu latie (calculul marimii

-

~

Reguli de prelucrare a datelor in
funqie de nivelul de masurare a
variabilelor
Masuri aplicabile variabil elor
numerice : Minim, Maxim,
Amplitudine, Mod, Medie,
Mediana, Varianta, Abatere
standard, Abatere interquartila
Generarea masurilor tendintei
central
--- - Testarea distributiei normale
(metode grafice ~i teste
statisti ce)
Test area omogenitatii
variantelor
Teste parametrice pentru
e~antioane independente
Testarea semnificatiei statistice
a diferentelor numerice lntre
doua grupuri independente
~

Pauza de
masa

e~antionului)

Proceduri de e~antionare
probabilistice
Notiunea de inferenta
statistica
Tehnici de formulare a
ipotezelor (relatia dintre o
variabila dihotomica ~i o
variabila numerica)
--, Introducere in statististica
relationala
Introducere in teoria retelelor
Introducere in metodele de
1
culegere a datelor relationale
1 Prezentarea tehnicilor de
analiza statistica a datelor
relationale (ERGM, RSIENA)
lntroducere in pachetele
software de prelucrare si
vizualizare a datelor
relationale (UCINET, visone,
R) . Studii de caz.
Statistici descriptive cu privire
Ia retele le sociale
Modalitati de transfom1are a

14.00-17.00

--

-

-

Pauza de
masa

Construqia instrumentelor de
culegere a datelor de retea
Practici de introducere a datelor
in UCINET
Prezentarea aplicata a
pachetului UCINET
Vizualizarea retelelor sociale in
UCINET

Pauza de
mas a

Corelatii de matrici In UCINET:
interpretare si relevanta
Utilizarea UCINET in

-
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Iulian Oana

~
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datelor de retea (simetrizare,
dihotomizare)
Exercitii practice de
vizualizare si analiza a
statisticilor descriptive

OBSERVA.TORUL SOOAL

cercetarea de retea

Statistics Summer School 4th edition, a oferit 24 de ore aplicate, In domeniul
cercetarii sociale, studentilor participanti pentru ale dezvolta competente ~i aptitudinile
de analiza statistica a datelor sociale. ~coala de vara a fast axata pe exemple ~i exercitii
din perspectiva cercetarii aplicate, ~coala de vara a urmarit familiarizarea participantilor
cu principalele concepte, abordari ~i proceduri de analiza utilizate In testarea ipotezelor
cauzale prin intermediul modelelor de regresie liniara ~i logistica.
Testimoniale participanti:
Am lnvatat atat bazele lntr-un ritm
convenabil, cat ~i foarte multe lucruri noi
~i interesante despre statistica.

Cadre didactice passionate, foarte bine
pregatita; infrastructural moderna,
functionala; mediu placut;

Experienta mea in SSS a fost una placut
,consider in acelasi timp ca mi-a deschis un
nou orizont allumii.

Unul din punctele tari a! acestui program a
fost faptul ca am impartasit ale informatii cu
profesori din alte cadre universitare

0 experienta care merita traita.

Profesorii bine pregatiti

0 experienta minunata in care am
descoperit foarte multe lucruri cu care rna
voi confrunta pe viitor

Faptul ca in fiecare zi au fast profesori
diferiti de unde aveam de lnvatat lucruri
interesante

Placuta, a meritat participarea.

Lentoarea explicatiilor.

Experienta SSS a fast nea~teptat de
interesanta, productiva, o experienta
am pia ~i benefica.

Printre punctele tari pot enumera: profesori
rabdatori, informatii noi ~i utile, mediu
ambiant performant ~i placut.

Nu este un program lncarcat, sunt foarte
multe lucruri pe care ai ocazia sa Je lnveti
pe gratis ~i chiar merita participarea oricui
indiferent de Varsta

Este in interesul nostru ~i desi nu pare
atragator Ia lnceput, se dovede~te a fi foarte
interesant ~i folositor.

Cava afla informatii folositoare in viitor,

Este foarte uti!, educativa, minunata!

As spune ca este o experienta unica , ca nu este acelasi lucru cu statistica pe care am facut
o Ia facultate ,ca este ceva mult mai practica si cain acest program poate afla subiecte
interesante despre lucrurile e il inconjoara.
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