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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Modulul Cultura informaţiei este orientat spre: însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea şi
integrarea informaţiilor; formarea deprinderilor de selectare, utilizare şi evaluare a surselor de informare şi
documentare; implementarea deprinderilor de muncă intelectuală (elaborare referinţe; tehnici de lectură
etc.).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
• cunoaşterea instrumentelor de informare în cadrul instituţiei informaţionale;
• utilizarea catalogului electronic;
• identificarea bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor, articolelor, documentelor electronice
etc.);
•
selectarea şi evaluarea informaţiei;
Finalităţi de studii realizate la finele cursulu i
• utilizarea diverselor surse de informare;
• prezentarea bibliografiei şi efectuarea legăturii dintre aceasta şi textul studiului;
• capacităţi de evaluare a informaţiei;
•
cunoaşterea etapelor de elaborare a unui studiu individual ştiinţific şi didactic;
•
capacităţi de utilizare a bazelor de date, portalurilor informaţionale, arhivelor electronice etc.
Precondiţii
Noţiuni elementare de cultura informaţiei, forme de existenţă şi acces la informaţie;
Cunoştinţe şi abilităţi de informare
Repartizarea orelor la curs
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Cultura informaţiei şi
componentele ei de bază.
Identificarea bibliografică
a
documentelor.
Elaborarea
referinţelor
bibliografice
pentru
studiile efectuate
Catalogul partajat Primo:
modalităţi şi posibilităţi de
căutare.
Repozitoriul
UPSC. Resurse electronice
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informativbibliografice ale studiului
ştiinţific
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Conţinutul unităţilor de curs
Tema 1 Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Noţiunea culturii informaţiei. Conceptul
culturii informaţiei. Informaţia în societatea deschisă: forme de existenţă şi de acces. Instituţiile
informaţionale: resurse, servicii şi accesul la acestea. Biblioteci şi instituţii infodocumentare din Republica
Moldova şi de peste hotare. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”:
infrastructura / servicii informaţionale şi facilităţi în asigurarea procesului instructiv-educativ.
Tema 2 Identificarea bibliografică a documentelor. Elaborarea referinţelor bibliografice pentru
studiile efectuate. Identificarea bibliografică a cărţii, articolului din revistă, culegere, ziar. Descrierea
bibliografică a documentelor oficiale (legi, hotărâri ale guvernului etc.), a documentelor electronice.
Tema 3.Catalogul partajat Primo: modalităţi şi posibilităţi de căutare. Repozitoriul UPSC.
Resurse electronice. Catalogul electronic Primo - căutarea informaţiei după autor, titlu, vedete de subiect
formularea corectă a cerinţelor informaţionale. Mecanisme de căutare. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice
a UPS „Ion Creangă”: Accesarea Repozitoriului UPSC, Resurse electronice, Bazele de date ale consorţiului
REM (Resurse electronice pentru Moldova), lista Bibliotecii electronice.
Tema 4 Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. Lecturi eficiente: tipuri,
modalităţi, metode. Tehnica muncii intelectuale. Selectarea şi evaluarea informaţiei pentru studiul ştiinţific
(referat, teză de an, teză de licenţă). Elaborarea şi prezentarea referinţelor (listelor) bibliografice pentru
studiul ştiinţific
Lucrul individual
Nr.
Unităţi de conţinut

Ore

Subiectul

Produsul

Modalităţi de

preconizat

evaluare

1.
2.
3.
4.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
2

Interactive, centrate pe student.
Prezentări PowerPoint şi resurse online
Strategii de evaluare
Testul final
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