
Cursul Bazele Culturii Informaţiei: Curriculum Vitae 

 
Implementare: anul de studiu 2003/2004 în baza curriculumului recomandat prin hotărîrea nr.1/9 din 
8.11.2002 Colegiul Ministerului Educaţiei (Buletin informativ / Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova.- nr.3.- P. 115-120). 

 
Cultura informaţiei este integrată în conţinutul, structura şi ordinea consecutivă a curriculumului 
naţional. Au urmat mai multe acţiuni de informare şi convingere a rectoratului, decanilor facultăţilor, 
şefilor de catedre în importanţa şi utilitatea programului privind cultura informaţiei (Senat, Consiliul 
Facultăţilor, comunicări la şedinţe, la zile ale Catedrelor). În rezultat a apărut decizia Senatului 
Universitar (şedinţa din 14.05.2003) şi ordinul Rectorului nr. 05-659 din 18.12.2003 privind Formarea 
culturii informaţionale a studenţilor şi informatizarea procesului de învăţămînt în universitate. A fost 
aprobat cursul respectiv în volum de 30 de ore (16 ore - în semestrul I, 14 ore, anul II - IV ) în cadrul 
cursului de Informatică aplicată (62 ore) (Buletinul Rectoratului, 2003, nr.1, iunie-august, p.4). 

 
Anul 2007 - Cursul Bazele Culturii Informaţionale este reorganizat în Modulul 1, ca parte componentă 
a disciplinei Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC), Catedra Electronică şi 
Informatică, alcătuit din 8 module (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi Sistemului de 
calcul; Sisteme de operare; Procesarea textelor; Baze de date; Calcul tabelar; Prezentări; Internet şi 
poşta electronică - 60 ore, 5 credite). 

 
A fost elaborat şi editat Manualul Bazele Culturii Informaţionale; Cursul conţine 24 de ore (anul 1, 
semestrul 1), seminare - 12, ore de lucru independent - 12, credite– 1, evaluare - lucrăre practică. 
 
Anul 2012 – Ordinul Rectorului nr. 05-596 din 26.10.2012.  În conformitate cu Planul – cadru 
pentru studii superioare (ordinul ME nr. 455 din 03 iunie 2011), punctul 37, în planurile de învăţămînt 
la toate sprecialităţile, la anul I de studii se include disciplina obligatorie Bazele Culturii Informaţiei 
ca component de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, (cod G), în volum de 30 de ore (1 
credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins. Responsabilă de promovarea acestei discipline 
este Biblioteca Ştiinţifică USARB. 
 Disciplina este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum de 30 ore (la învăţămîntul 
cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact direct şi 20 de ore pentru lucrul individual: la învăţămîntul cu 
frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual): Responsabili de 
promovarea disciplinei sînt bibliotecarii desemnaţi de către directoarea Bibliotecii, Elena Harconiţa, 
coordonator este desemnată Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura Informaţiei. 

 
Destinaţie: studenţilor anului I de la toate facultăţile (la secţia zi şi cu frecvenţă redusă); elevilor 
Liceului Republican Ion Creangă. 

 
Teme:  
 
Tema 1 
Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, 
directoare, reţele sociale, etc. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, 
OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional 
ORA (Open Research Archive) USARB) Cataloage internaţionale interactive din lume Open Library, 
Calameo, Issuu, Scribd.  
Tema 2 
LibUniv Catalog - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH 
CATALOGUL ELECTRONIC BȘ USARB , componentă specifică a softului ALEPH 
Tema 3 
Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care 
Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc. : cîmpuri de căutare, cuvinte cheie, filtre, 
gestiunea rezultatelor. 
Tema 4 
Comunicarea informației, etica utilizării informației, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de 
autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=tab1&&
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=tab1&&
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&


Softuri personale de gestiune a referințelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, 
organizarea, citarea referinţelor) 
Suport didactic: 

Cursuri (format Power Point);   
Manualul Bazele Culturii Informaţionale; (editat în anul 2007);   
Curriculumul cursului 

  Fişa disciplinei  
 
Evaluări: curente/ sumative (sarcini practice, exerciţii individuale şi în grup, teste) 

 
Formatori: colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice, asistenţi universitari prin cumul 
 
Spaţii de curs: Mediateca, Sala de conferinţe, Sala de Cataloage, sala de curs  

 


