
 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investește în oameni! 

Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și 

dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 

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

Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități 

de informare și documentare – EduFor Competence! 

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

           07 iulie 2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Vineri, 26.06.2015, în sala 203 din Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, a 

avut loc Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Biblioteca  -  cercetare, cunoaştere, cultură”, 

eveniment organizat în cadrul proiectului „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 

La acest eveniment au participat studenţii din grupul ţintă care au absolvit cursul 

facultativ “Teoria şi practica editării” ȋn semestrul II, 2015. 

Scopul Sesiunii de comunicări  a fost cel de a stimula capacitatea studenților de a 

dezvolta o temă dată, de a se ȋncadra ȋn cerinţele impuse de tratare a conţinutului, a formatului 

lucrării, a bibliografiei selective, etc. şi de a utiliza eficient şi eficace resursele informaţionale 

despre care au luat cunoştinţă ȋn timpul cursului.  

În deschiderea sesiunii a luat cuvântul doamna Cristina Albu, managerul proiectului, care 

a informat studenţii asupra scopului organizării acestui eveniment cât şi asupra stadiului de 

progres al proiectului.  

Sesiunea de comunicări a continuat cu prezentarea in format Power Point a lucrărilor 

declarate admise în urma clasamentului preliminar. Conform Agendei de desfăşurare a sesiunii, a 

luat cuvântul un număr de 17 studenţi, prezentând ȋn faţa colegilor şi a invitaţilor conţinutul 

lucrărilor elaborate.  Tematica aleasă pentru a fi dezvoltată a evidenţiat cuprinsul cursului 

„Teoria şi practica editării” şi a suscitat discuţii constructive pe temele propuse. Astfel, studenţii 

au tratat subiecte ca: „Power Point – ca mijloc de prezentare a lucrărilor ştiinţifice (lucarea de 

licenţă/disertaţie)”, "Regăsirea informației în biblioteci“, “Rolul documentării în societatea 

cunoașterii”, „Diferențe esențiale între plagiat și originalitate”. 



 

Temele cele mai intens discutate au fost ȋnsă: “ Impactul noilor tehnologii asupra activitatii de 

informare-documentare”, “ Instrumente de căutare şi regăsire a informaţiei”.  

După sesiunea de prezentare a fost elaborat de către Comisia pentru selecționarea lucrărilor, 

clasamentul final. Studeţii care au realizat cele 13 lucrări câştigătoare vor fi premiaţi cu câte 500 

lei fiecare. 

Pentru mai multe înformații privind Sesiunea de comunicări  „Biblioteca  -  cercetare, 

cunoaştere, cultură”, puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021/311.68.35 sau la adresa 

de e-mail eduforcompetence@upb.ro 

mailto:eduforcompetence@upb.ro

