
Fişa unităţii de curs Bazele Culturii Informaţiei 

 

Domeniul ştiinţific la care se referă cursul: Ştiinţe ale informării şi comunicării 

Catedra responsabilă de curs:  Biblioteca Ştiinţifică 

Număr de credite ECTS:  1 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: anul I, semestrul I 

Responsabil / Titular de curs: Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică, categorie  de 

calificare superioară; coordonator Ludmila RĂILEANU, şef Centru Cultura Informaţiei;  şef 

seviciu Comunicarea colecţiilor, categorie de calificare superioară.  

Anna NAGHERNEAC, şef serviciu, categorie  de calificare superioară; Angela HĂBĂŞESCU, 

bibliotecar principal, categorie  de calificare superioară; Elena ŢURCAN, bibliotecar, categorie  

de calificare superioară; Taisia ACULOVA, bibliograf principal, categorie  de calificare 

superioară; Marina MAGHER, şef oficiu, categorie de calificare I; Ala LÎSÎI, bibliotecar 

principal, categorie  de calificare superioară; Olga DASCAL, bibliotecar, categorie de calificare I; 

Mihaela STAVER, bibliotecar principal, categorie  de calificare I; Snejana ZADAINOVA, 

bibliotecar, categorie de calificare I; Lilia ABABII, bibliotecar principal, categorie  de calificare I. 

Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: 

Unitatea de curs „Bazele culturii informaţiei” tratează dezvoltarea competenţelor 

informaţionale ale studenţilor, formarea unui stil de gîndire critică, adecvat cerinţelor societăţii 

informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul 

tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, 

obţinerea abilităţilor necesare de instruire şi cercetare pentru formarea specialiştilor de înaltă 

calificare.   

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

- Înţelegerea şi managementul unor date de cercetare; 

- formarea priceperilor şi abilităţilor de lucru cu sursele de informare; 

- înţelegerea  noţiunilor de bază privind  plagiatul şi dreptul de autor în cercetarea ştiinţifică; 

- utilizarea citărilor folosind standardul de citare SM SR ISO 690:2012 şi stilurile de citare 

Harvard, Vancouver etc.; 

- utilizarea softurilor personale de gestiune a referinţelor; 

- căutarea în bazele de date, sortare după relevanță, filtre, gestiunea rezultatelor;  

- utilizarea motoarelor de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale pentru obţinerea 

informaţiilor pe Internet. 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile 

față de domeniul științific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial 

în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională.  

CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă. 

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 

tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: La finele studierii cursului studentul va fi capabil: 

- Să acceseze informaţiile raţional şi eficient. 

- Să evalueze informaţia critic şi competent. 

- Să utilizeze informaţia în mod corect şi creativ.   

- Să utilizeze eficient Internetul (motoare de cautare, portaluri, directoare, retele sociale, etc.) 

pentru cercetări bibliografice tematice. 

- Să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare tradiţionale şi electronice, platforme 

interactive de regăsire a informaţiei (catalog sistematic, alfabetic, catalog partajat). 



- Să gestioneze contul în catalogul PrimoExLibris și să utilizeze resursele PrimoExLibris. 

- Să elaboreze liste bibliografice pentru teze de an, licenţă, master, să întocmească adnotări, 

abstracte a documentelor. 

Pre-rechizite: competențe de utilizare a calculatorului și Internetului. 

Teme de bază: 

1. Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare 

(portaluri, directoare, reţele sociale, etc. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE,  

Open Acces ( DOAJ, OAJI, DOAB,  blogul OA,  IBN, Zenodo repository); Site-ul, blogul 

BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive) USARB) Cataloage 

internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd;   

2. ExLibris Primo - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH  

CATALOGUL ELECTRONIC BȘ USARB, componentă specifică a softului ALEPH;  

3. Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care 

Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc. : cîmpuri de căutare, cuvinte cheie, 

filtre, gestiunea rezultatelo;  

4. Comunicarea informației, etica utilizării informației,  metode de evitare a plagiatului şi a 

dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului; Procesul de citare şi 

prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referințelor bibliografice: 

EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) 

Strategii de predare-învăţare: abilitatea de a folosi noile tehnologii ale internetului, abilitatea de 

a evalua critic şi de a o prezenta etic, aplicarea cunoştinţelor teoretice. 

Strategii de evaluare: evaluarea  curentă- răspunsuri orale, lucrări practice şi evaluarea finală – 

test. 

Bibliografie: 
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2. Curriculum la disciplina "Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. Elab. şi adapt. V. 
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3. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi . 

Trad. Nelly ŢURCAN [et al].  Ch. : Gunivas, 2010.  64 p. : fig. ISBN 978-9975-4070-2-1 

4.Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid 

practic: Alcăt. Ana NAGHERNEAC. Red.-resp: Elena HARCONIŢA. Bălţi, 2012.  44 p. ISBN 

978-9975-50-092-0 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf 
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6. Tutoriale:  Prezentările trainerilor: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, 

Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library 

Assistant, Limerick Institute of Technology  în cadrul  trainingului ESP English for Specific 

Purposes - Engleză pentru scopuri specific, Bălţi, 4-5 aprilie 2016; 

Prezentările trainerilor: Cristina Ungur, Violeta Platon, Ramona Nady (Biblioteca Universității de 

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România), Larisa Levinkova (Tehnical 

University Riga, Letonia); Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian University of Health 

Science, Kaunas, Lituania) în cadrul training-ului privind WP3 Cultura informației, Proiectul 

MISISQ, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu”, 08-17 martie 2016. 
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