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Obiective: 

Promovarea cunoștințelor de cultură a 
informației în mediul academic și a 
cursanților Departametentului 
Formare Profesională Continuă. 

Promovarea instrumentelor de 
regăsire a informației. 





• Cele mai importante și utile resurse ale 

Bibliotecii accesibile prin intermediul 

paginii Web. 

































Criterii de evaluare a surselor 

documentare 

 

REPUTAȚIA AUTORULUI 

VIZIBILITATEA AUTORULUI 

PRECIZIA INFORMAȚIILOR 

ACTUALITATEA INFORMAŢIEI 

OBIECTIVITATEA INFORMAŢIEI 

 

 



Tipologia documentelor 

• Revistele știitifice reprezintă cea mai importantă sursă de documentare. În special, cele ce 
reflectă probleme de interes ale cercetătorului. 

• Articolul știintific, studiul știintific sunt lucrări știintifice de sine stătătoare, tipărite într-o 
revistă  științifică, sau culegere de lucrări științifice ale conferințelor, congreselor. Gradul de 
generalizare a ideilor, a faptelor descoperite de cercetare se află aici la un nivel înalt de 
generalizare.  

• Monografii. Sunt studii știintificc ample care tratează detaliat și multilateral o problemă sau 
un anumit subiect dintr-un domeniu al științei, al tehnicii sau al artei. 

• Manualul este o lucrare cu caracter didactic cuprinzând noțiunile fundamentale dintr-un 
anumit domeniu teoretic sau practic.  

• Publicaţii de referintă: enciclopedii, lexicoane, glosare, vocabulare, dicționare. Aceste 
lucrări pot fi considerate mijloace de documentare generale sau speciale.  

• Enciclopedii. Informaţiile se prezintă sub formă de articole, care pot fi: articole de sinteză, 
articole informative, articole explicative, articole-trimiteri. 

• Dicționarele sunt lucrări de referință. Sunt ediții care conțin totalitatea unităților lexicografice 
- cuvinte sau fraze ale unei limbi, termeni privind o anumită știință, ramură a tehnicii etc. - 
așezate, de obicei, în ordine alfabetică, definite succint sau explicate pe scurt în aceeași limbă 
sau traduse în una sau mai multe limbi străine. 

• Teză de doctorat lucrare științifică în care se tratează o problemă în mod științific pe baza 
argumentelor și datelor dobândite prin studiu prezentată de un candidat pentru obținerea 
titlului de doctor în științe, susținută public. 
 
 



REDACTAREA LUCRĂRII 

 

Prezentarea citărilor 

 

Redactarea referinţelor bibliografice 

  

Modele de referințe bibliografice 



Profesori de Educație fizică și 

profesori antrenori la diverse probe 

sportive 

 

Publicaţii periodice de profil editate 

şi  

abonate de Biblioteca USEFS 







 











  

 

 Mulțumesc pentru atenție! 


