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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”  
 
 

Tematica şi bibliografia pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru grupul 
ţintă care a absolvit  

cursul „Teoria şi practica editării” 
 

 

 În societatea cunoaşterii documentarea şi informarea au un rol esenţial pentru întocmirea 

lucrărilor ştiinţifice. Utilizarea  noilor tehnologii în activitatea de informare-documentare-

cercetare presupune:  

 

- cunoaşterea instrumentelor de căutare şi regăsire  a informaţiilor ştiinţifice (cataloage, 

baze de date ştiinţifice etc.); 

- utilizarea stilurilor bibliografice; 

- folosirea modalitatilor de întocmire a aparatului critic; 

- dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală şi cultură informaţională; 

- însuşirea mijloacelor de prezentare a lucrărilor ştiinţfice; 

- cunoaşterea modalităţilor de evitare a plagiatului. 

 

  Tematica propusă pentru sesiunea de comunicări ştiintifice se bazează pe suportul de curs 

şi are în vedere formarea autonomă a deprinderilor studenţilor în vederea realizării unor lucrări 

ştiinţifice. 

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. 
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