FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Istorie şi Filosofie
Istorie medievală, premodernă şi istoria artei
ŞtiinŃe ale comunicării
LicenŃă
ŞtiinŃa informării şi documentării

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Catalogarea periodicelor
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Conf. dr. Orga Valentin
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
Conf. dr. Orga Valentin
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 28 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
10
3.8 Total ore pe semestru
20
3.9 Numărul de credite
5

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

•
•

ore
10
6
4
3
1

CompetenŃe profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate
Redactarea notiŃelor bibliografice pentru resursele în continuare, într-un catalog de bibliotecă

CompetenŃe
transversale

Regasirea informaŃiilor în cataloagele online

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Familiarizarea studenŃilor cu scopul bibliotecii, importanŃa organizării
fondurilor în cataloage, cu noŃiunile de informaŃii, cataloage, tipurile de
cataloage, cu metodele de lucru şi cu terminologia catalogării în general.
Definirea noŃiunilor de fişă de catalog, cotă, vedetă, descriere
bibliografică, tipuri de descrieri. Stabilirea metodelor şi instrumentelor de
lucru, a regulilor generale de catalogare, a condiŃiilor pe care înregistrările
catalografice trebuie să le îndeplinească.
Stimularea capacităŃii studenŃilor de a înŃelege şi mai ales de a aplica setul
de norme ISBD(CR), prin multiple aplicaŃii practice, de a regăsi
informaŃiile dorite în cataloagele electronice ale bibliotecilor.

8. ConŃinuturi
8.1 Curs
Prezentarea pe larg a zonelor ISBD(CR). Zone şi
subzone, punctuaŃie obligatorie

Metode de predare
Prezentare

ObservaŃii

Familiarizarea cursanŃilor cu interfeŃele OPAC (Online Prezentare
Public Access Catalog): regăsirea publicaŃiilor
periodice într-o bază bibliografică şi prezentarea
diferitelor formate de afişare. Prezentarea catalogului
on-line al Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga”, a altor
cataloage de bibliotecă din Ńară şi din străinătate.
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina propune, prin puternicul ei caracter practic, dar şi prin literatura de specialitate, dobândirea
unor abilităŃi practice de prelucrare catalografică a publicaŃiilor seriale

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

ÎnŃelegere, memorare,
Practic
analiză, sinteză, lucru
individual
10.6 Standard minim de performanŃă
• Catalogarea resurselor în continuare, conform normelor ISBD(CR).

10.3 Pondere din
nota finală
100%

