
 

Conţinutul cursului: 
Biostatistica şi metodologia: Biostatistica şi metodologia cercetării ştiinţifice – noţiuni conceptuale. Proiectarea  

studiului.Etapele cercetării ştiinţifice. Metode de selecţie a eşantionului Metode de selecţie a eşantionului. Analiza 

activității unităţilor cosmetice Analiza indicilor economici, activităţii manageriale.Erorile cercetării. Chestionarul 

statistic. Indicatorii statistici. Tipuri de mărimi utilizate în cercetarea. Mărimile relative.Aprecierea indicilor  
sănătăţii publice.Prelucrarea caracteristicilor cantitative. Mărimile medii . Mărimile medii (indicatori tendinţă 

centrală).Seria de variaţie.Analiza variaţiei fenomenelor. Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei. Analiza de 

corelaţie  

Analiza de corelaţie. Aplicaţii în cercetarea ştiinţifică. Testarea ipotezelor statistice. Standardizarea datelor. Metode 

de standardizare. Metoda directă de standardizare.Utilitatea practică. Seriile cronologice. Analiza variaţiei în timp a 

fenomenelor. Seriile cronologice. Cercetările statistice  specifice. Reprezentarea grafică a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice. 

 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 

identifice metodele statistice care stau la baza activităţii manageriale a unităţilor estetologice. Să evalueze 

eficacitătea economică a unităţilor estetologice. Să definească metodele cercetărilor statistice  specifice de marketing 
în industria frumuseții. Să analizeze cu ajutorul metodelor statistice activitatea unităţilor cosmetice ce ține de 

selectarea utilagului, materialelor şi ustensiilor necesare, pentru prestarea serviciilor estetologice. Să apecieze prin 

metodele statistice eficacitatea serviciilor cosmetice prestate estetologice (îngrijire corporală, visaj, masaj, proceduri 

SPA ). Să aplice metodele statistice pentru studiul efectelor și  consecințelor negative posibile ale deontologiei 

profesionale (relatii cu clienții). Să implementeze metodele statistice pentru studiul factorilor profesionali ai 

colaboratorilor unităților estetologice.  Să utilizeze postulatele fundamentale ale cursului pentru efectuarea 

cercetărilor judiciare generale şi speciale. 
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