
 
 

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni! 

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe 

cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior” 

Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi 

documentare – EduFor Competence!” 

Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193 

 

 

A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de 

licenţă a cursurilor facultative de Ştiinta informării şi documentării în cultura digitală” şi 

„Teoria şi practica editării”  
 
 

27.05.2015 

ANUNŢ  

de informare cu privire la organizarea si desfăşurarea Sesiunii de comunicări 

ştiinţifice pentru grupul ţintă care a absolvit cursul „Teoria şi practica 

editării” 

 

 Echipa de implementare a proiectului cu titlul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a 

competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, anunţă organizarea unei Sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu tema: 

„Biblioteca  -  cercetare, cunoaştere, cultură” pentru  studenţii care fac parte din grupul ţintă al 

Universităţii din Bucureşti şi care au absolvit cursul facultativ „Teoria şi practica editării” 

desfăşurat în cadrul proiectului. Evenimentul va avea loc în data de 26 iunie 2015, ora 10:00, 

sala 203, etaj 2, Facultatea de Litere. 

 
 

Tematica sesiunii de comunicări ştiinţifice: 

1. Rolul documentării în societatea cunoaşterii; 

2. Impactul noilor tehnologii asupra activităţii de informare – documentare; 

3. Servicii şi produse de informare şi documentare în bibliotecile universitare; 

4. Instrumente de căutare şi regăsire a informaţiei (instrumente tradiţionale şi electronice); 

5. Power Point – ca mijloc de prezentare a lucrărilor ştiinţifice (lucarea de licenţă/disertaţie); 

6. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice conform normelor academice în vigoare; 

7. Plagiat vs. originalitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Calendarul evenimentului: 

 

05 iunie - 15 iunie        Primirea lucrărilor în format word 

16 iunie -  20 iunie          Evaluarea lucrărilor 

22 iunie                             Afişarea rezultatelor preliminare 

22 iunie – 23 iunie Primirea prezentărilor în Power Point a lucrărilor selecţionate 

26 iunie Desfăşurarea evenimentului 

01 iulie  Realizarea clasamentului în susţinerea prezentărilor în 

PowerPoin şi afişarea rezultatelor  

01 iulie – 02 iulie Primirea eventualelor contestaţii 

03 iulie Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale (a 

lucrărilor ce vor fi premiate) 

 

Cele mai bune 13 comunicări vor fi premiate cu suma de 500 lei/lucrare. 

 

Pentru înscrieri şi depunerea lucrării vă aşteptăm în perioada  05.06.2015- 

15.06.2015 la sediul Partenerului național 1 - Universităţii din Bucureşti - Facultatea de 

Litere, etaj 2, cam. 202, orele 9:00 – 15:30.  

Tel: 021 311. 68. 35; 0729 842 866. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


