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Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale 
pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea Culturii Informaţiei ca posibilitate de îmbunătăţire a calităţii
învăţământului superior din Republica Moldova.

Sub obiective

Dezvoltarea abilităţilor informaţionale (Cultura Informaţiei) pentru studenţi,
d did ti tăt icadre didactice, cercetători.

Activități cheie

Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor pentru toate categoriile deDezvoltarea și punerea în aplicare a programelor pentru toate categoriile de
utilizatori, în baza rezultatelor cercetării nevoilor de informare, materialelor
educaţionale și promoţionale.

Rezultate aşteptate

Creșterea eficienţei activităţii de educaţie economică și de cercetare în cadrul
l i C l I f i icursului Cultura Informaţiei.



Punerea în aplicare a cursului „Cultura 
i f ţi i”  t  t t  t iil  d  tili t iinformaţiei”, pentru toate categoriile de utilizatori

Scop:p

Studierea experienţei Bibliotecii Universităţii din Bergen și
implementarea celor mai bune practici ale acestei instituţii:

Sarcini:

Realizarea cercetării „Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru
utilizatorii Bibliotecii Știinţifice a Academiei de Studii Economice autilizatorii Bibliotecii Știinţifice a Academiei de Studii Economice a
Moldovei”.

Elaboratea Curriculelor orientate pe diferite categorii de utilizatori;

Elaborarea Tutorealelor și plasarea lor pe site-ul proiectului;

Familiarizarea cadrele didactice și a cercetătorilor ASEM cu prevederile
SM ISO 690: 2012. „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice și
citarea resurselor de informare”.



SondajulSondajul „Perfecţionarea în cultura informaţiei 
pentru utilizatorii Bibliotecii Știinţifice a Academiei de pentru utilizatorii Bibliotecii Știinţifice a Academiei de 

Studii Economice a Moldovei”
La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. 

Rezultatul cercetării a fost prezentat și discutat la întrunirea echipei proiectului

din 11 13 aprilie 2013 Universitatea Transilvania” Brașov Româniadin 11-13 aprilie 2013, Universitatea „Transilvania , Brașov, România.

Scopul studiului :

id ifi l l i bibli ii î d l bili ă il d il d lidentificarea rolului bibliotecii în dezvoltarea abilităţilor studenţilor, cadrelor
didactice, cercetătorilor în cadrul cursului Cultura Informaţiei;

studierea necesităţii de educare a utilizatorilor în noul context informaţional.ţ ţ

Rezultatele studiului:

Cercetarea a reliefat interesul sporit al utilizatorilor pentru:p p

Repozitoriul Instituţional; 

Cursul Cultura Informaţiei.ţ



Elaboratea Curriculelor orientate pe segmente 
d iacademice

În cadrul reuniunii desfășurate la Universitatea Transilvania” din BrașovÎn cadrul reuniunii desfășurate la Universitatea „Transilvania din Brașov,

din 11 – 13 aprilie 2013, partenerii norvegieni și români ne-au oferit recomandări

i tii i i d l b C i l i t l C lt I f ţi i”și sugestii privind elaborarea Curriculei pentru cursul „Cultura Informaţiei”.

Anterior am primit și mostre ale curriculelor elaborate de ei. În baza acestor

recomanșări au fost elaborate Curricule pentru patru categorii de utilizatori:recomanșări au fost elaborate Curricule pentru patru categorii de utilizatori:

Studenţii anului I, Ciclul Licenţă

S d ii l i III Ci l l Li ăStudenţii anului III, Ciclul Licenţă

Studenţii anului I, Ciclul Masterat

D iDoctoranzi

Disponibil:

https://newinformationservices.files.wordpress.com/2015/02/fisele_cult_inform.pdf



Structura Curriculelor orientate pe segmente 
academice

Conţinutul Fișei disciplinei:Conţinutul Fișei disciplinei:

Date despre program (Instituţia, Ciclul de studii)

Date despre disciplină (Denumirea, formatorii, anul de studii)Date despre disciplină (Denumirea, formatorii, anul de studii)

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

Precondiţii (acolo unde este cazul)Precondiţii (acolo unde este cazul)

Condiţii (acolo unde este cazul)

Competenţe specifice acumulateCompetenţe specifice acumulate

Obiectivele disciplinei (Scopul cursului, abilităţi dobândite)

Conţinuturi (Cursuri, seminarii)Conţinuturi (Cursuri, seminarii)

Evaluare (Criterii de evaluare, metode de evaluare)



Elaborarea Tutorealelor
În scopul utilizării în cadrul orelor de CI, au fost elaborate Tutoriale:

“Căile etice de utilizare a informaţiei”

Definiţia juridică a plagiatului
Pedepsele invocate de legislaţia în vigoare pentru încălcarea dreptului de autor
Tipurile de plagiatTipurile de plagiat
Utilizarea corectă a sistemelor de citare în scopul evitării plagiatului

“Modele de prezentare a Referinţelor bibliografice în conformitate cu
standardul SM ISO 690:2012 Informare și documentare. Reguli pentru
prezentarea resurselor bibliografice și citarea resurselor de informare”

Schema de bază a referinţei bibliografice pentru monografiiţ g p g
Schema de bază a referinţei bibliografice pentru contribuţii
Schema de bază a referinţei bibliografice pentru resurse electronice

Tutorialele au fost plasate pe site ul proiectului și utilizate cu succes atât înTutorialele au fost plasate pe site-ul proiectului și utilizate cu succes atât în
cadrul orelor de Cultura informaţiei, cât și în procesul de elaborare a lucrărilor
știinţifice de către studenţi și cercetători.

Disponibil: https://newinformationservices.files.wordpress.com/2013/01/iso-690-
slide-compatibility-mode.pdf



Colaborarea cu cadrele didacticeColaborarea cu cadrele didactice

În cadrul întrunirii de la Brașov am convenit asupra elaborării Curriculelor

entr a 5 a cate rie de tili at ri cadrele didactice Pentr această cate riepentru a 5-a categorie de utilizatori - cadrele didactice. Pentru această categorie

curricula nu a fost elaborată, însă au fost desfășurate mai multe activităţi, scopul

cărora a fost promovare standardului SM SR ISO 690: 2012 Informare șicărora a fost promovare standardului SM SR ISO 690: 2012 „Informare și

documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice și citarea

resurselor de informare” (ISO 690:2010 IDT).resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT).

În cadrul acestor activităţi angajaţii serviciului bibliografie: 

au participat la ședinţele catedrelor cu comunicări despre noile cerinţe deau participat la ședinţele catedrelor, cu comunicări despre noile cerinţe de
prezentare a referinţelor bibliografice și citarea resurselor de informare în
lucrările scrise, în conformitate cu prevederile standardului;

au expediat șefilor de catedre modelele de prezentare a referinţelor
bibliografice în conformitate cu prevederile standardului;

se implică anual în redactarea Raportul privind activitatea știinţifică șise implică anual în redactarea Raportul privind activitatea știinţifică și
inovaţională, anexa „Lista lucrărilor știinţifice publicate” .



Colaborarea cu Colaborarea cu Senatului ASEM 
Este important, ca în ASEM se acordă o atenţie deosebită protecţiei

proprietăţii intelectuale și a dreptului de autor, fapt confirmat de politica ASEM în
domeniul prevenirii plagiatului, care se reflectă în anumite prevederi aledomeniul prevenirii plagiatului, care se reflectă în anumite prevederi ale
„Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor” și în
Deciziile Senatului ASEM din 23.10.2013; 24.07.2014; 24.12.2014 care includ
următoarele activităţi:ţ

Modificarea și actualizarea Ghidului privind elaborarea și susţinerea tezei de
master și a Ghidului privind elaborarea și susţinerea tezei de licenţă, ţinând cont
de prevederile Regulamentului privind prevenirea plagiatului în rândulde prevederile Regulamentului privind prevenirea plagiatului în rândul
studenţilor/masteranzilor;

Organizarea de către Biblioteca Știinţifică ASEM a lecţiilor „Cum se evită
l i l”plagiatul”;

Aplicarea unui standard unic (SM ISO 690: 2012. Reguli pentru prezentarea
referinţelor bibliografice și citarea resurselor de informare), referitor la prezentareaf ţ g f ș f ), p
referinţelor, pentru a elabora un algoritm de verificare în sistemul antiplagiat;

A dezvolta tutoriale pentru Cultura Informaţiei pe baza platformelor online.



M l   i !M l   i !Mulţumesc pentru atenţie!Mulţumesc pentru atenţie!

InformaţiiInformaţii de contact:de contact:Informaţii Informaţii de contact:de contact:

Tel: 022 40 89 67Tel: 022 40 89 67

Web: Web: http://lib.ase.md/http://lib.ase.md/pp

EE--mail: mail: habasescuhabasescu@@liblib..ase.ase.mmdd


