
FIŞA DISCIPLINEI: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA INFORMĂRII – COD: HLM6206 

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 in limba maghiara 
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/  
  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Introducere în știința informării/ Introduction to Information Science – 

HLM6206 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Gurka-Balla Ilona tanársegéd 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Gurka-Balla Ilona tanársegéd 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 126 Din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 12 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 68 
3.8 Total ore pe semestru 126 
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 
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  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 
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 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 
Informaţia şi ştiinţa informării 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
1-12  

 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : metron- és 
logontartalom, kognitívum, 
szurrogátum, dokumentáció, 
a tájékoztatás rendszere 
(direkt és indirekt, aktív és 
passzív, klasszikus és gépi 
tájékoztatás, eseti és 
folyamatos tájékoztatás), 
adatszolgáltatás, 
információközvetítés, 
információtudo-mány 

Informaţia din punct de vedere socială 

 Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
13-27 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak: kommunikáció a 
társadalomban, 
információigény, az 
információs környezet, az 

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 



 információ befogadói, az 
információ forrásai, 
kommunikációs csatornák, 
az információs rendszer 
entitása 

Comunicarea – informaţia  

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
28-43 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak: 
információközvetítés a 
természetben, gépek és 
egymásrahatásuk, a 
dokumentumok közötti 
kapcsolatok, az emberi 
tájékoztatás folyamata 

Oamenii şi societatea 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
44-115 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak: választás és 
kiemelés, az üzenet nyelvi 
aspektusai, 
kommunikációmédia, 
összekötő elemek, címzett, 
csoportok és szervezetek, 
információ terjesztés a 
közösségben, az emberek és 
az információ, változatok, 
kategóriák és adatok, 
indikátorok, mutatók, 
szkamai tájékoztatás, 
információs csatornák, 
lakosság, modell és egység, 
adatgyűjtés, esettanulmány, 
tudományos kutatás és 
kommunikáció, az időszaki 
kiadványok szerepe a 
információterjesztésben, az 
információ felfogása, 
érzékelése, gyakorlati 
alkalmazás, az 
ismeretterjesztő 
kommunikáció, az 
információszolgáltatás 
folyamata 

Regăsirea informaţiei 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
116-132 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : az entitások 
tárolása és visszakeresése, 
eszközök, technológiák és 
ügynökségek, a rekord és a 
fájl szerkezete, a lekérdezés 
megszerkesztése és keresés, 



az információ kivetítésének 
értékelése, elsődleges 
információtárolás 

Semantica cuvintelor şi regăsirea informaţiei 

 Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
133-179 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak: jelentés, 
tárgyszavak, visszakeresés, 
kutatás, köztudat, személyes 
élmények, az emlékezés, 
nyelv és logika, tudás, 
mesterséges intelligencia, a 
visszaereső rendszerek 
szemantikai szerkezete, 
nyelvi mutatók 

Căile de comunicare şi Interfețe de date (transmitere de 
date de informație) 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
180-209. 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : hivatkozások, 
kérdés és felelet, 
problémamegoldás, 
párbeszéd, a másiknak a 
modellje, interjútechnikák, a 
keresőkép megszerkesztése 

Sisteme de informaţii 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
210-260 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : az információs 
rendszerek tipológiája, a 
rendszerek közötti 
kapcsolatteremtés, az 
elektronikus technológia 
hatása, források és 
címzettek, az üzenetek 
tárolása, hozzáférés, 
lekérdezés, a kérések 
összekapcsolása, az 
információs rendszerek 
alapelvei 

Evaluarea sistemelor de informaţii 

 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
261-299 

 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : kritériumok, az 
értékelés, relevancia, a 
szolgáltatás minősége, 
hatékonyság, költségek, 
online keresőszolgáltatás, 
elérhetőség, változatok, 
dokumentumszolgáltatás, az 
információ értéke 

Web-ul și ştiinţa informării 

Könyvészet: Information science in theory and practice, p. 
300-340 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : az Internet 
szerkezete, 
információvisszakeresés, 
hozzáférés az 
adatállományokhoz, hibrid 



információszolgáltatás, 
mindennapi hírek, 
tömegkommunikáció. 

Brokerii de informaţie 

Könyvészet: Könyvtárosok kézikönyve. 2. kötet 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : bróker, 
ügynökségek, rendszerezés, 
adatgyűjtés 

Regăsirea informaţiilor prin mijloacele tradiţionale şi 
moderne – comparaţie 

 

Könyvészet: Ungváry Rudolf–Vajda Erik. Könyvtári 
információkeresés. Budapest, Typotex, 2002. p.37-93  

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : egyéni kérés, 
speciális, szűk tárgykörre 
megrendelt irodalomjegyzék, 
irodalomkutatás, klasszikus 
irodalomkutatás „gépesített” 
változata, párbeszédes 
online információkeresés, 
kutatási stratégia, 
lekérdezések, keresőkép, 
tlálati lista, visszacsatolás 

Cerinţe moderne în orientarea utilizatoriilor în 
biblioteciile ştiinţifice 

Könyvészet: Ungváry Rudolf–Vajda Erik. Könyvtári 
információkeresés. Budapest, Typotex, 2002. p.9-37, 133-
158 

Prelegere, expunere, 
demonstraţie 

Alapfogalmak és 
kulcsszavak : 
információkereső nyelv, 
keresési stratégiák, taktikák, 
tárgyköri keresés, szabad 
tárgyszavas keresés, keresés 
kötött szótár használatával: 
tárgyszójegyzék vagy 
tezaurusz, illetve osztályozási 
rendszer (pl. ETO) alapján, az 
információkeresés 
értékelése. 

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

Vickery, Brian C.–Vickery, Alina:  Information science in theory and practice.München, K.G. Saur, 2004. 

Gyurgyák János:  Irodalomjegyzék és bibliográfia. In: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris, 1997. p. 
121-175 .  

 Bibliografie opţională (Választható/opcionális könyvészet): 

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 tan folyamhoz. Budapest, OSZK, 1978. p.204-225. 

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

Szepesváry Tamás: Tudományos tájékoztatás. Tájékoztatási kiadványok és szolgáltatások tipológiája. Budapest, 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 



Ungváry Rudolf–Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Budapest, Typotex, 2002. 

Katsányi Sándor:  A könyvtár kezelése. 2.kiad.  Budapest, OSZK, 1984. 

Bényei Miklós: A településtörténeti bibliográfiák készítésének dilemmái. In: Helyis mereti 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. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Orientarea utilizatorilor în Biblioteca Centrală  Exerciţii individuale 

şi în echipe 
 

 

 
Căutarea în sala de referinţe 

 

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

Keresés a referensz 
teremben (lexikonok, 
enciklopédiák, szótárak  
használata) – 

Redactarea bibliografiilor 

  

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

Keresés az Alephben és a 
ProCite adatbázisokban 
 

Index pentru bibliografii  

 

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

      Mutatók készítése a 
bibliográfiákhoz –  

Tevékenység : egyéni 
számítógépes munka 
(szakirányítással) 

Sarcinile şi statutul brokeriilor de informaţii 

      

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

Az információbróker 
feladatköre és státusa – 
kutatás a világhálón 

Rolul bibliografiilor de recomendare în orientarea 
utilizatoriilor 

Exerciţii individuale 
şi în echipe 

Az ajánló bibliográfiák 
szerepe a tájékoztatásban – 

Redactarea diferitelor tipuri de bibliografii 

    

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

A különböző típusú 
bibliográfiák szerkesztése – 

Tehnologii de informare şi comunicare 
 
 

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

 Információs és 
kommunikációs 
technológiák – Marchis 
Julianna jegyezete alapján. 
(szemináriumi dolgozat és 
megbeszélés) 

Organizarea informaţiei Prezentare şi discuţii Az információ kezelése – 
szemináriumi dolgozat 

Broker de informaţii şi/sau bibliotecar? 

 

Exerciţii individuale 
şi în echipe, discuţii 
 

              Információbróker 
és/vagy könyvtáros? 
kerekasztal-beszélgetés 

Întocmirea bibliografiilor de specialitate în Biblioteca 
Centrală Universitară   

Exerciţii individuale 
şi în echipe 

Online gyakorlatok az Aleph 
könyvtárosprogramban 



Căutări în cataloagele tradiţionale şi pe web Exerciţii individuale 
şi în echipe 

Gyakorlatok és feladatok 

Regăsirea informaţiilor în cataloagele online ale 
bibliotecilor universitare şi în cataloage virtuale. 
Recapitulare pentru examen 
 
 

Exerciţii individuale 
şi în echipe 
 

       Keresés az egyetemi 
konyvtárak online 
katalógusaiban és a 
virtuális katalógusokban 
Összefoglalás a vizsgára   

 

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 Test – 50 puncte Test  50 % 

   
10.5 Seminar/laborator Masă rotundă – 25 p. Discuţii 25 % 

Lucrare de seminar –25p. Prezentare şi discuţii 25 % 
10.6 Standard minim de performanţă  

- Cunoştinţe de specialitate, uniformizarea şi înregistrarea datelor de identificare ale documentelor 

- Folosirea corectă a terminologiei de specialitate 

Data              Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.. 30.03.2020............  Gurka-Balla Elena   Gurka-Balla Elena 

                                                                       

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

.... 30.03.2020...........            Conf. dr. Nagy Robert-Mikos 

         


