
Asociația Psihologilor BRAȘOVENI

organizează în Hunedoara (24-
25 mai) și Constanța (21-22 iunie)

”INTRODUCERE ÎN ÎNREGISTRAREA, 
PRELUCRAREA ȘI ANALIZA STATISTICĂ
A DATELOR”
Cursul se adresează psihologilor și studenților de la facultatea de psihologie, are o durată de
16 ore și are 40% conținut teoretic și 60% aplicații practice. Participanții cu atestat de liberă practică
vor obține 16 credite de la Colegiul Psihologilor din Romania.

Formator:  psih. princ. Alexandru Găianu

Organizarea generală a datelor.

Tipuri de fișiere de date. Variabile statistice.

SPSS – Tipuri de fișiere, ferestre și meniuri.

Definirea variabilelor și înregistrarea datelor.

Prezentarea SPSS și editarea datelor în SPSS [2 ore]

STRUCTURA CURSULUI

Filtrarea cazurilor, organizarea datelor după o 

variabilă, selecția eșantioanelor.

Crearea și transformarea variabilelor.

Organizarea datelor [4 ore]

Statistice primare [4 ore]

Frecvențe, statistici descriptive, corelații, 

asocieri de variabile (tabele cu frecvențe 

încrucișate).

Etalonarea testelor psihometrice.

Compararea mediilor.

Calcularea coeficienților de aproximare a 

fidelității/validității.

Crearea și editarea tabelelor și a graficelor [2 ore]

Editarea tabelelor.

Crearea și editarea graficelor.

Ce veți învăța?
ź să vă organizați datele pentru a ușura 

prelucrarea și analiza

ź veți avea o altă perspectivă de 

intervenție în majoritatea domeniilor 

psihologiei

Ce veți învăța?
ź să creați o bază de date, să introduceți 

datele culese cu ajutorului unui 

instrument și să le prelucrați 

ź să extrageți eșantioane de cazuri, să le 

sortați după răspunsurile la anumite 

întrebări sau să transformați variabile 

pentru o analiză mai fină a acestora

Ce veți învăța?
ź să faceți analiza unei distribuții de scoruri, 

să descoperiți legăturile de cauzalitate 
dintre variabile

ź să etalonați testele psihometrice
ź să comparați scorurile 
ź să verificați caracteristicile psihometrice 

ale testelor (fidelitate, validitate, 
sensibilitate)

Ce veți învăța?
ź să editați informațiile din fișierele 

output (titluri, text, tabele, grafice etc.) 

pentru realizarea de rapoarte 

complexe

Locurile sunt limitate (sala de curs va fi echipată cu calculatoare).
Taxa de participare este . Înscrieri și informații prin email la 

, sau prin telefon la .
350 lei

alex.gaianu@info-psiholog.ro 0745 521204

cursul de formare profesională continuă,

Statistice multivariate [4 ore]

Analiza de varianță ANOVA.

Regresia.

Analiza factorială.

Ce veți învăța?
ź să comparați scorurile culese de la mai 

multe eșantioane de persoane
ź să realizați o baterie de teste și să luați 

decizii pe baza unui scor global ponderat
ź simplitatea și utilitatea analizei factoriale
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