
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie si Filosofie 

1.3 Departamentul Istorie medievala, premoderna si istoria artei 

1.4 Domeniul de studii Stiinte ale comunicarii 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Stiinta informarii si documentarii 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bibliografii speciale 

2.2 Titularul activităŃilor de curs  

2.3 Titularul activităŃilor de seminar dr. Ana Maria Capalneanu 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăŃământ 

28 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 28 

DistribuŃia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  4 

Tutoriat  2 

Examinări   

Alte activităŃi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenŃe  

 



5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

Com

peten

Ńe 

profe

siona

le 

C1 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor si cunostintelor de specialitate din domeniul stiintelor comunicarii 

 

C2.1 Identificarea si întelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informatiilor, comunicarea mediatica, sistemele media, dinamica acestora si la efectele 
comunicarii mediatice 

 

C2.2 Identificarea particularitatilor utilizarii specializate a diverselor tipuri media în comunicare. 

 

C4.2 Utilizarea cunostintelor de specialitate si corelarea acestora cu domeniile complementare, în contextual abordarii pluridisciplinare a problemelor ce 
tin de informatie si document 

 

Com

peten

Ńe 

trans

versa

le 

CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situatii profesionale uzuale, în vederea  solutionarii 

eficiente si deontologice a acestora 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Întocmirea unui plan de folosire a noilor tehnologii informationale si media pentru un proiect concret de 
gestiune a informatiei si/sau de comunicare profesionalizata 

7.2 Obiectivele specifice 
 

 

 

 

 

 

Seminarul are ca obiective : 

• Iniţierea studenţilor în utilizarea lucrărilor de referinţe şi însuşirea tehnicilor 

de identificare, regăsire şi gestionare a documentelor în cadrul 

bibliografiilor speciale. 

• Evidentierea caracterului particular al bibliografiilor speciale prin 

comparatie cu celelalte categorii de bibliografii. Analizarea lor după criterii 

de formă şi conţinut. 

• Formarea unor metode şi tehnici specifice de realizare a bibliografiilor 

speciale. Prezentarea softurilor bibliografice. 

• Cunoaşterea metodologiei de cercetare documentară, de regăsire, selectare 

şi organizare a informaţiilor in cadrul bibliografiilor speciale. 



 

 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 

Seminar introductiv Prezentare/Dezbatere  

Softuri bibliografice. ProCite - Prezentare, aplicaŃii Prezentare  

Repartizarea temelor pentru fiecare student in vederea 

realizarii unor bibliografii speciale (baze de 

date/format text) 

AplicaŃii/Dezbatere  

Finalizarea propriilor baze de date tematice şi 

generarea bibliografiilor speciale in format text 

AplicaŃii/Dezbatere  

 

Bibliografie 
Literatură specială 

• CURTA, Olimpia. Metode traditionale si moderne de regăsire a informatiei în biblioteci = Traditional and modern 

methods of information retrieval in libraries.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004, 118 p. (Philobiblon). 

• MANDEAL, Rodica. Regăsirea informatiei specializate : concepte si practici. Bucureşti : Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2004, 179 p. 

• MARCU, Angela. Noi tendinte în serviciile de referinte din biblioteci. Sinteză documentară. Cluj-Napoca, 2001, 58 p. 

• STOICA, Dan. Curs de metode bibliografice de cercetare. Iaşi, 2000, p. 45-95. 

 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii 



epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Studenţii au acces la întregul masiv documentar (unităţi de bibliotecă tipărite şi electronice) deţinute de BCU 

“Lucian Blaga”, Cluj-Napoca. De asemenea, le este pusă la dispoziţie infrastructura informatică (reţea de 

calculatoare, softul bibliografic ProCite 5, OPAC, bazele de date bibliografice abonate şi cele create de BCU 

“L. Blaga”, sala Multimedia etc.) - pentru cercetare bibliografică şi documentară de specialitate, lucrări 

practice, tematici de seminar, studiu individual etc. 

• Prin activităţile practice pe parcursul semestrului şi prin alcătuirea portofoliilor solicitate pentru 

examinarea finală, studenţii vor dobândi competenţele necesare activităţii în cadrul structurilor 

documentare 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

    

10.5 Seminar/laborator Prezentare baza de date 

bibliografica/format text 

Oral/Scris 25% 

    

10.6 Standard minim de performanŃă 

•  Prezentarea unei bibliografii speciale realizate în softul bibliografic ProCite şi generate într-un editor 

de texte 

 


