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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Academia de Studii Economice a Moldovei 

1.5 Ciclul de studii
 

Licenţă, studenţii anului I 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Cultura informaţiei 

2.2 Formatori Colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

2.3 Anul de studiu I 2.4 Semestrul 1 2.5 Tipul de evaluare Sarcini practice, exerciţii individuale şi în grup, 

teste.  

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Total ore din planul de învăţământ A. 6 

3.2  3.1  Studiul teoretic B. 2 

3.3  3.2  Studiu practic C. 2 

3.3  3.3  Examinări D. 2 

Alte activităţi.....................................  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe despre folosirea calculatorului si internet 

 Cunoştinţe minimale despre elaborarea unui referat general 

 Cunoştinţe minimale despre dreptul de a folosi informaţia din surse bibliografice 

4.2 de competenţe  Sa fie capabil sa folosească calculatorul pentru accesare informaţii 

 Sa fie capabil sa realizeze un referat general pe un subiect dat 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, calculator, conexiune la internet, tablă 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Reţea de calculatoare conectate la internet, videoproiector, acces la baze de date 

abonate de universitate 

5.3 spaţii de curs  Centrul Multimedia, Sala de Referinţe, Sala de lectură 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1: Determinarea nevoii de informare, filtre de optimizare a căutării 

C2:Accesarea informaţiei efectiv şi eficient  

C3:Evaluarea critică a surselor de informare şi a informaţiei   

C4: Incorporarea informaţiei selectate într-o bază de cunoaştere dedicată 

C5: Utilizarea efectivă a informaţiei pentru realizarea scopului  

C6: Înţelegerea mediului economic, social şi legal de utilizare a informaţiei 

C7: Accesarea şi utilizarea informaţiei etic şi legal  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul cursului „Cultura informaţiei” este de a îmbunătăţi abilităţile studenţilor de 

a localiza, colecta şi evalua informaţia în orice format. Susţinerea programei 

analitice universitare şi participarea în procesul de comunicare academică pentru 

promovarea şi dobândirea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi educaţie 

continuă. 

Competenţe generale  privind cultura informaţiei -  information literacy - sunt 

structurate pe 3 componente: accesarea, evaluarea şi utilizarea informaţiei. 

În cadrul disciplinei studenţii vor deprinde competenţele specifice impuse în 

activitatea de documentare şi apoi comunicare a informaţiei ştiinţifice. 

7.2 Obiectivele specifice După parcurgerea acestui curs, studenţii vor dobândi abilităţile: 

1. Formularea unei strategii de căutare pentru a găsi informaţia despre un 

anumit subiect selectat 

2. Căutarea documentelor în catalogul online, identificarea şi utilizarea lor 

3. Căutarea în bazele de date, identificarea articolelor 

4. Utilizarea motoarelor de căutare pentru obţinerea informaţiilor pe www 

5. Evaluarea surselor de informare privind acurateţea, autoritatea, 

obiectivitatea, scopul, actualitatea şi adecvarea. 

6. Demonstrarea înţelegerii noţiunilor de bază privind  plagiatul şi dreptului 

de autor în cercetarea ştiinţifică 

7. Utilizarea citărilor folosind standardul de citare SM SR ISO 690:2012  şi  

stilurile de citare APA, MLA,  Turabian, Harvard ş. a.. 
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8. Conţinuturi 

8.1 Cursuri 

 Metode de predare Observaţii 

8.1.1 Societatea informaţională. Explozia 

informaţională. Tehnologia informării şi comunicării. 

Organizarea informaţiei. Tipuri de documente. 

Clasificări de bibliotecă.  Înregistrări bibliografice. 

prelegere, conversaţie 

euristică, problematizarea 

videoproiector, tablă, acces la 

internet 

8.1.2 Definirea unei nevoi de informaţie. Accesarea 

informaţiei. Instrumente de regăsire a informaţiei  

  

8.1.3 Strategii de căutare. Cataloage online. Motoare de 

căutare. 

  

8.1.4 Evaluarea informaţiei. Criterii de evaluare a 

informaţiei.  

  

8.1.5 Managementul informaţiei. Standarde de citare. 

Referinţe bibliografice.  

  

8.1.6 Comunicarea informaţiei. Abateri de la tehnica 

muncii intelectuale. Dreptul proprietăţii intelectuale.  

  

8.1.7 Plagiatul. Evitarea plagiatului.   

Bibliografie 

Repanovici, Angela. Ghidul de Cultura Informaţiei. - Bucureşti : ABR,  , 2012, 115 pg.  

8.2 Seminarii 

 Metode de predare-învăţare Observaţii 

8.2.1 Cercetare în OPAC-ul bibliotecii universităţii. 

Familiarizarea cu tipurile de documente existente în 

colecţiile bibliotecii, strategiile de căutare, descriptorii 

de căutare, identificarea documentelor în colecţiile 

bibliotecii. Căutare în cataloagele online ale altor 

biblioteci din ţară , Biblioteca Naţională, biblioteca 

Academiei de Ştiinţe şi a unor biblioteci din străinătate 

discuţii interactive, 

examinare sub forma de 

subiecte scurte, dezbatere 

videoproiector, tablă, acces la 

internet 

8.2.2 Cercetare în bazele de date la care universitatea 

este abonată. Identificarea descriptorilor, strategiilor de 

căutare, înţelegerea diferenţei dintre web şi baze de date 

 

8.2.3 Realizarea unei strategii de căutare, utilizarea 

operatorilor booleeni, sinonimelor, parantezelor, 

truncării, nesting,  realizarea unei mici bibliografii pe o 

temă impusă. Evaluarea critică a informaţiilor găsite,  

 

8.2.5 Folosirea standardelor de citare şi de scriere a 

referinţelor bibliografice 

 

. 8.2.6 Strategii de evitare a plagiatului.  

Bibliografie 

Information Literacy online modules 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele educaţionale în domeniul culturii informaţiei, în vederea obţinerii 

abilităţilor necesare pentru formarea de specialişti cu înaltă calificare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Curs Cunoaşterea: 

- surselor de informare 

- strategiilor de căutare 

- descriptorilor pentru descrierea 

documentelor 

- evaluarea informaţiei 

- standardele  de citare şi scriere 

a referinţelor 

Test oral 

10.4 Sarcini practice, exerciţii 

individuale şi în grup, teste.  

 

- abilitatea de a folosi noile 

tehnologii şi a internetului 

- abilitatea de a evalua critic 

informaţia şi a o prezenta etic 

- aplicarea cunoştinţelor 

Lucrare practică 
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teoretice 

10.5 Standard minim de performanţă 

Transformarea unei nevoi de informaţie într-o strategie de cercetare, identificarea resurselor informaţionale şi întocmirea 

unei liste bibliografice folosind standardele de citare, referinţe bibliografice şi etica folosirii informaţiei 

  

Bibliografie: 

 

1. Bazele culturii informaţionale: curs universitar. - Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2007.- 160 p.  

 

2. Ghinculov, Silvia.  Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare /  Silvia Ghinculov ; red. Ala 

Rusnac ; rec. Rodica Hîncu, Ilie Costaş. - Chişinău: Editura Epigraf, 2007. - 112 p.       

 

3. Lau, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / Jesus Lau ; red.: 

Nelly Ţurcan ; trad.: Maria Vătămanu, Natalia Cheradi ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova. - Chişinău: 

Gunivas, 2010. - 64 p. 

 

4. Repanovici, Angela. Ghid de cultura informaţiei / Angela Repanovici ; cuv. de întâmpinare de Mircea Regneală. - 

Bucureşti : ABR, 2012. - 115 p.   

 

5. Варганова, Г. В. Библиотековедческие и информационные исследования в США. – Санкт-Петербург: 

Профессия, 2001. – 191 с.    

 

Tutoriale: 

 

 

     

Data completării 

 

12 octombrie 2013 

Semnătura titularului  de curs 

 

............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 

laborator/ proiect 

.............................................. 

Data avizării în departament 

....................... 

                                   Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Academia de Studii Economice a Moldovei 

1.5 Ciclul de studii
 

Masterat, studenţii anului I 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Cultura informaţiei 

2.2 Formatori Colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

2.3 Anul de studiu I 2.4 Semestrul 1 2.5 Tipul de evaluare Sarcini practice, exerciţii individuale şi în grup, 

teste.  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Total ore din planul de învăţământ A. 4 

3.2  3.1  Studiul teoretic B. 2 

3.3  3.2  Studiu practic C. 2 

Alte activităţi.....................................  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe despre folosirea calculatorului si internet 

 Cunoştinţe privind scrierea unei lucrări ştiinţifice 

 Cunoştinţe despre accesarea şi utilizarea informaţiei etic şi legal 

4.2 de competenţe  Sa fie capabil sa folosească calculatorul pentru accesare informaţii 

 Sa fie capabil sa realizeze o lucrare ştiinţifică. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, calculator, conexiune la internet, tablă 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Reţea de calculatoare conectate la internet, videoproiector, acces la baze de date 

abonate de universitate 

5.3 spaţii de curs  Centrul Multimedia, Sala de Referinţe, Sala de lectură 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C1: Utilizarea tehnicilor de muncă intelectuală, în scopul elaborării unei lucrări ştiinţifice; 

C2: Analiza cantitativă şi de conţinut a rezultatelor activităţii de cercetare; 

C3: Cunoştinţe despre indicatorii pentru măsurarea rezultatelor activităţii de cercetare şi inovaţionale; 

C4: Evaluarea nivelului de comunicare ştiinţifică a publicaţiilor; 

C5: Accesarea şi utilizarea informaţiei etic şi legal ; 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul cursului de Cultura informaţiei este de a susţine programa analitică 

universitară şi participarea în procesul de comunicare academică pentru 

promovarea şi dobândirea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi educaţie 

continuă. 

Competenţe generale  privind cultura informaţiei -  information literacy - sunt 

structurate pe 3 componente: accesarea, evaluarea şi utilizarea informaţiei. 

În cadrul disciplinei studenţii vor deprinde competenţele specifice impuse în 

activitatea de documentare şi apoi comunicare a informaţiei ştiinţifice. 

7.2 Obiectivele specifice După parcurgerea acestui curs, studenţii vor dobândi abilităţile: 

1. Căutarea în bazele de date, depozite digitate instituţionale, reviste cu 
acces deschis  

2. Evaluarea nivelului de comunicare ştiinţifică a publicaţiilor.  

3. Utilizarea citărilor folosind standardul de citare SM SR ISO 690:2012  şi  

stilurile de citare APA, MLA,  Turabian, Harvard ş. a. 

4. Demonstrarea înţelegerii noţiunilor de bază privind  plagiatul şi dreptului 

de autor în cercetarea ştiinţifică. 
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8. Conţinuturi 

8.1 Cursuri 

 Metode de predare Observaţii 

8.1.1 Criterii de evaluare a informaţiei ştiinţifice. 

Factorul de impact. Elemente de scientometrie.  

prelegere videoproiector, tablă, acces la 

internet 

8.1.2 Vizibilitatea publicaţiilor ştiinţifice. Cunoaşterea 

politicilor  instituţionale de control asupra calităţii 

cercetărilor. Repozitorii instituţionale, DOAJ. 

  

8.1.3  Standarde naţionale de prezentare a referinţelor 

bibliografice şi citarea resurselor de informare: SM ISO 

690 :2012.  

  

8.1.4  Abateri de la tehnica muncii intelectuale. Dreptul 

proprietăţii intelectuale. Programe informatice de 

detectare a plagiatului. 

  

8.2 Seminarii 

 Metode de predare-învăţare Observaţii 

8.2.1 Promovarea producţie ştiinţifice prin depozite 

digitate instituţionale, reviste cu acces deschis.  

discuţii interactive, 

examinare sub forma de 

lucrări practice. 

videoproiector, tablă, acces la 

internet şi baze de date locale. 

8.2.2 Folosirea standardelor de citare şi de scriere a 

referinţelor bibliografice. Utilizarea References din 

Microsoft Word 

8.2.3 Strategii de evitare a plagiatului. Folosirea unui 

software de depistare a plagiatului. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele educaţionale în domeniul culturii informaţiei, în vederea obţinerii 

abilităţilor necesare pentru formarea de specialişti cu înaltă calificare. 

 

 Bibliografie: 

1. Lau, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / Jesus Lau ; red.: 

Nelly Ţurcan ; trad.: Maria Vătămanu, Natalia Cheradi ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova. - Chişinău: 

Gunivas, 2010. - 64 p. 

 

2. Matlac, Ioan. Managementrul informatiei si comunicarii in cercetarea stiintifica / Ioan Matlac, Angela 

Repanovici, Niculaie Antonoaie. – Brasov: Editura Universitatii Transilvania,  2006. - 250 p. 

 

3. Repanovici, Angela. Ghid de cultura informaţiei / Angela Repanovici ; cuv. de întâmpinare de Mircea Regneală. 

- Bucureşti : ABR, 2012. - 115 p.   

 

4. Tutoriale: 

 
     

Data completării 

 

12 octombrie 2013 

Semnătura titularului  de curs 

 

............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 

laborator/ proiect 

.............................................. 

Data avizării în departament 

....................... 

                                   Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Academia de Studii Economice a Moldovei 

1.5 Ciclul de studii
 

Doctorat 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Cultura informaţiei 

2.2 Formatori Colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

2.3 Anul de studiu I 2.4 Semestrul 1 2.5 Tipul de evaluare Sarcini practice, exerciţii individuale şi în grup..  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Total ore din planul de învăţământ A. 2 

3.2  3.1  Studiul teoretic B. 1 

3.3  3.2  Studiu practic C. 1 

Alte activităţi.....................................  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe despre folosirea calculatorului si internet 

 Cunoştinţe privind scrierea unei lucrări ştiinţifice 

 Cunoştinţe despre accesarea şi utilizarea informaţiei etic şi legal 

4.2 de competenţe  Sa fie capabil sa folosească calculatorul pentru accesare informaţii 

 Sa fie capabil sa realizeze o lucrare ştiinţifică. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, calculator, conexiune la internet, tablă 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Reţea de calculatoare conectate la internet, videoproiector, acces la baze de date 

abonate de universitate 

5.3 spaţii de curs  Centrul Multimedia, Sala de Referinţe, Sala de lectură 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C1: Utilizarea tehnicilor de muncă intelectuală, în scopul elaborării unei lucrări ştiinţifice; 

C2: Analiza cantitativă şi de conţinut a rezultatelor activităţii de cercetare; 

C3: Cunoştinţe despre indicatorii pentru măsurarea rezultatelor activităţii de cercetare şi inovaţionale; 

C4: Evaluarea nivelului de comunicare ştiinţifică a publicaţiilor; 

C5: Accesarea şi utilizarea informaţiei etic şi legal ; 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivele cursului de Cultura informaţiei pentru doctoranzi  sunt cele de a susţine 

programa analitică universitară şi participarea în procesul de comunicare academică 

pentru promovarea şi dobândirea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 

educaţie continuă. 

În cadrul disciplinei doctoranzii vor deprinde competenţele specifice necesare în 

utilizarea instrumentelor de îmbunătăţire a activitatăţii de cercetare. I 

7.2 Obiectivele specifice După parcurgerea acestui curs, studenţii vor dobândi abilităţile: 

1. Evaluarea nivelului de comunicare ştiinţifică a publicaţiilor. 

2. Utilizarea citărilor folosind standardul de citare SM SR ISO 690:2012  şi  

stilurile de citare APA, MLA,  Turabian, Harvard ş. a. 
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8. Conţinuturi 

8.1 Cursuri 

 Metode de predare Observaţii 

8.1.1 Criterii de evaluare a informaţiei ştiinţifice. 

Factorul de impact. Elemente de scientometrie.  

prelegere videoproiector, tablă, acces la 

internet 

8.1.2 Vizibilitatea publicaţiilor ştiinţifice. Cunoaşterea 

politicilor  instituţionale de control asupra calităţii 

cercetărilor. Repozitorii instituţionale, DOAJ. 

  

8.1.3  Standarde naţionale de prezentare a referinţelor 

bibliografice şi citarea resurselor de informare: SM ISO 

690 :2012.  

  

8.1.4  Abateri de la tehnica muncii intelectuale. Dreptul 

proprietăţii intelectuale. Programe informatice de 

detectare a plagiatului. 

  

8.2 Seminarii 

8.2.1 Promovarea producţie ştiinţifice prin depozite 

digitate instituţionale, reviste cu acces deschis. 

Familiarizarea cu soft-ul Publish or Perish , soft destinat 

analizei citărilor pentru calcularea impactului 

cercetărilor ştiinţifice.  

Metode de predare-învăţare Observaţii 

8.2.2 Folosirea standardelor de citare şi de scriere a 

referinţelor bibliografice. Utilizarea References din 

Microsoft Word 

discuţii interactive, 

examinare sub forma de 

lucrări practice. 

videoproiector, tablă, acces la 

internet şi baze de date locale. 

8.2.3 Metode de comunicare a informaţiei. Prezentarea 

producţie ştiinţifice utilizînd Microsoft PowerPoint 

Presentation. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele educaţionale în domeniul culturii informaţiei, în vederea obţinerii 

abilităţilor necesare pentru formarea de specialişti cu înaltă calificare. 

 

 Bibliografie: 

1. Lau, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / Jesus Lau ; red.: 

Nelly Ţurcan ; trad.: Maria Vătămanu, Natalia Cheradi ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova. - Chişinău: 

Gunivas, 2010. - 64 p. 

 

2. Matlac, Ioan. Managementrul informatiei si comunicarii in cercetarea stiintifica / Ioan Matlac, Angela 

Repanovici, Niculaie Antonoaie. – Brasov: Editura Universitatii Transilvania,  2006. - 250 p. 

 

3. Repanovici, Angela. Ghid de cultura informaţiei / Angela Repanovici ; cuv. de întâmpinare de Mircea Regneală. 

- Bucureşti : ABR, 2012. - 115 p.   

 

4. Tutoriale: 

 
     

Data completării 

 

12 octombrie 2013 

Semnătura titularului  de curs 

 

............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 

laborator/ proiect 

.............................................. 

Data avizării în departament 

....................... 

                                   Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 

 

 

mailto:repa@unitbv.ro
mailto:repa@unitbv.ro

