
 FIŞA DISCIPLINEI: SEMINAR DE SPECIALITATE: BIBLIOGRAFII SPECIALE  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş–Bolyai Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Istorie în limba maghiară 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Ştiinţe ale informării şi documentării/ Specializare în Ştiinţe ale 
informării şi documentării 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Seminar de cercetare: bibliografii de specialitate/ Research seminar: 

Special Bibliographies – HLM6518 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. asistent Gurka-Balla Ilona 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. asistent Gurka-Balla Ilona 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 44 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
Tutoriat 3 
Examinări  3 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 36 
3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie şi calculatoare pentru 
studenţi 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e 
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e  Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din 
domeniul ştiinţelor comunicării 

 Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
 Descrierea şi aplicarea celor mai eficiente tipuri, metode şi tehnici de comunicare 
 Gestionarea eficientă a colecţiilor info-documentare în contexte instituţionale diverse 
 Descrierea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de analiză, organizare şi evaluare a 

conţinuturilor info-documentare 
 Descrierea şi aplicarea teoriilor şi principiilor de management şi marketing în cadrul 

serviciilor de informare şi documentare 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii 
profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor 
sarcini pe paliere ierarhice 

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele 
pieţei muncii  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Bibliografiile şi funcţiile lor 
      

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Bibliografii de specialitate 
      

  

Bibliografii de istorie locală 
      

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Biografii 
       

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Redactarea bibliografiilor – principii generale 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Întocmirea structurii preliminare sau a proiectului 
lucrării  
      

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Documentarea, prelucrarea şi ordonarea datelor şi 
informaţiilor. Sursele de informare 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Metodele de prelucrare a datelor 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Tehnica de ordonare a datelor Prelegere,  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de 
specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
 Descrierea şi aplicarea celor mai eficiente tipuri, metode şi tehnici de 

comunicare 
 Gestionarea eficientă a colecţiilor info-documentare în contexte instituţionale 

diverse 
 Descrierea şi aplicarea teoriilor şi principiilor de management şi marketing în 

cadrul serviciilor de informare şi documentare 



 demonstraţie, discuţii 
Selecţia datelor 
  

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Redactarea bibliografiei 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Redactarea indexelor de autor şi de subiect 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

Recapitulare pentru colocviu 
 

Prelegere, 
demonstraţie, discuţii 

 

 Bibliografie obligatorie: 
Könyvtárosok  kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. 1-5. kötet. Budapest,      Osiris, 1999-2003.  

Horváth Tibor. A bibliográfiák funkcióiról. In: Bibliográfiai tanulmányok :  segédanyag a bibliográfiai továbbképző 
tanfolyamhoz. Budapest, OSZK, 1978. p.11-57. 

Kertész Gyula. A bibliográfiák készítésének elméleti és módszertani kérdései. In: Bibliográfiai tanulmányok :  
segédanyag a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz. Budapest, OSZK, 1978. p.204-225. 

Szabó Sándor. Általános tájékoztatás. 2. kötet: A nemzeti bibliográfia. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 

 Bibliografie opţională (Választható/opcionális könyvészet): 

Bényei Miklós. A településtörténeti bibliográfiák készítésének dilemmái. In: Helyismereti könyvtárosok III. Országos 
tanácskozása : Tata, 1996. Július 17-19. Szentendre : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, 1997. p.41-82. 

Helyismereti és sajtórepertóriumok szerkesztése, a hírlapok feltárása. Helyismereti tanácskozások. Budapest, 
Népművelési Propaganda Iroda, 1976.  

Cartojan, N. Cărţile populare în literatura românească. Bucureşti, 1929. 

Popp, Vasilie,  Disertaţie despre tipografia română din Transilvania şi învecinatele ţări.  Sibiu, 1838. 

Jarcu, Dimitrie. Analele bibliografice române. Repertoriu cronologicu al cărţilor împrimate la noi între 1550-1860. 
Bucureşti, 1865. 

Bianu, I.–Hodoş, N. Bibliografia Românească Veche, 1508-1830. 

Hodoş, N.–Sadi-Ionescu, Al. Publicaţii periodice1820-1906 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Prezentarea programului ProCite5 
 

Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

Introducerea înregistrărilor bibliografice în baza de 
date ProCite. 7 seminarii   

Muncă individuală, 
exemplificare 

 

Generarea bibliografiei în formatul Rich Text  
 

Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

Generarea indexului de autor  
 

Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

Generarea indexului de subiect 
 

csoportmunka 
Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

Generarea indexului de titlu Demonstraţie, muncă  



 individuală şi în 
echipă 

Căutări în bază de date 
 

csoportmunka 
Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

Verificarea datelor introduse în bază de date şi 
recapitulare pentru colocviu 
 

Demonstraţie, muncă 
individuală şi în 
echipă 

 

   
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Această materie ce include curs și seminarii, întrunește toate calitățile în conformitate cu următoarele 
standarde: 

 Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)  
 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Testarea cunoştinţelor în 

scris 
test 50 % 

   
10.5 Seminar/laborator Activitate de seminar – 

exerciţii practice – 
50 de înregistrări 
bibliografice în ProCite 

Evaluarea bibliografiei 
întocmite în ProCite 

50 % 

   
10.6 Standard minim de performanţă  

- însuşirea cunoştinţelor de specialitate, regăsirea informaţiilor, cunoaşterea metodelor şi tehnologiilor în 
activitatea de bibliotecă 

- însuşirea terminologiei de specialitate 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.03.2020   Dr. Gurka-Balla Ilona   Dr. Gurka-Balla Ilona 

                                                                  

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

31.03.2020      Conf. dr. Nagy Robert-Miklos 

          


