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Standarde internaţionale de Cultura Informaţiei 

 1988 – „Standarde pentru cultura informației la elevi” (AASL – Asociația 

Americană a Bibliotecilor Școlare, AEST – Asociația comunicațiilor și 

tehnologiilor educaționale)  
 

 1999 – „Modelul celor șapte piloni” (SCONUL – Societatea bibliotecilor colegiale, 

naționale și universitare)  
 

 2000 – „Standarde pentru competențe de cultura informației în învățământul 

superior” (ACRL – Asociația Bibliotecilor de Colegiu și Cercetare) 
 

 2002 – Manifestul „Standarde pentru cultura informației în învățământul superior” 

(Mexic, a treia întrunire pentru determinarea competențelor informaționale)  
 

 2006 – „Liniile directoare pentru cultura informației și instruirea pe parcursul 

întregii vieți” (IFLA) 



Componentele de bază ale Culturii Informaţiei 



Etapele parcurse de utilizator  

în cadrul procesului de instruire  

 Defineşte natura şi contextul informaţiilor căutate de el 

 Accesează informaţiile de care are nevoie în mod eficient şi efectiv 

 Evaluează, în mod critic, informaţiile preluate şi sursele dedate şi include datele 

selectate în memoria sa cognitivă 

 Foloseşte informaţia în mod eficient, pentru a îndeplini, la termen, un obiectiv 

specific 

 Înţelege multe dintre problemele economice, juridice şi sociale, de la context la 

utilizare, informaţii şi accede la informaţii, conştientizând elementele socio-

economice, juridice şi morale 



Şcolarizarea bibliotecarilor în cadrul proiectelor 
iinternaționale  2012-2019  

  „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din 

Moldova” (2012) 

 „Accesul Deschis – un element important de optimizare a comunicării ştiinţifice şi 

universitare” (2012) 

  „Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor” (MISISQ) 

(2013 – 2016) 

 „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din 

Republica Moldova” (2015) 

 „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” (2016-2019) 



Curricule orientate pe segmente academice 
      

     În cadrul proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul 

Economic superior din Moldova”, în colaborare cu colegii de la universitate Transilvania 

din Braşov, România au fost elaborate şi puse în aplicare programe pentru ptru 

categorii de utilizatori: 

 Studenţii anului I, Ciclul Licenţă 

 Studenţii anului III, Ciclul Licenţă 

 Studenţii anului I, Ciclul Masterat 

 Doctoranzi 

Disponibil: 

https://newinformationservices.files.wordpress.com/2015/02/fisele_cult_inform.pdf 
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Structura Curriculelor  

     Conţinutul Fişei disciplinei: 

 Date despre program (instituţia, ciclul de studii) 

 Date despre disciplină (denumirea, formatorii, anul de studii) 

 Timpul total estimat (ore pe simestru al activităţilor didactice) 

 Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Competenţe specifice acumulate 

 Obiectivele disciplinei (scopul cursului, abilităţi dobândite) 

 Conţinuturi (cursuri, seminarii) 

 Evaluare (criterii de evaluare, metode de evaluare) 

 

 



Competenţe acumulate în cadrul cursului 

Studenţii anului I, Ciclul Licenţă 
 

     Cunoaşterea tipurilor de documente, strategiilor de căutare, descriptorilor de 

căutare. Identificarea documentelor în colecţiile bibliotecii. Efectua căutărilor în 

catalogul electronic partajat al bibliotecilor universitare şi în bazele de date 

abonate de ASEM. Elaborarea unei liste bibliografice. 
 

Studenţii anului III, Ciclul Licenţă 
 

     Cunoaşterea tipurilor de plagiat, standardelor de citare, metodelor de citare. 

Prezentarea referinţelor bibliografice în lucrările scrise conform SM ISO 

690:2012 „Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor 

bibliografice şi citarea resurselor de informare”. 



Competenţe acumulate în cadrul cursului (I) 
 

Masteranzi 
 

    Cunoaşterea criteriilor de evaluare a informaţiei ştiinţifice, factorului de impact, 

elementelor de scientometrie. Prezentarea referinţelor bibliografice în lucrările 

scrise conform SM ISO 690:2012 „Informare şi documentare. Reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare”. 
 

Doctoranzi 
 

    Cunoaşterea practicilor de explorare a platformelor Web  of Science şi INCITES, 

a metodelor de evaluare a activităţii de cercetare cu Journal and Highl Cited Data. 

Gestionarea unui cont în Google Scholar şi ORCID. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 
    

      Cultura informaţiei reprezintă condiţia primordială a profesionalismului şi 

succesului viitorului specialist din orice domeniu. Astfel, concomitent cu pregătirea 

profesională, studentul trebuie să dobândească deprinderi şi experienţă în 

informarea ştiinţifică, dezvoltându-şi competenţele informaţionale.  

     Atât specialiştii în ştiinţele informării şi documentării, în special bibliotecarii, ca 

membri ai comunităţii educaţionale, cât şi cadrele didactice universitare implicate în 

domeniul activităţii cu informaţia, trebuie să înveţe să joace rolul principal în 

asigurarea culturii informaţiei. Folosind capacităţile lor creative şi posibilităţile 

profesionale şi sprijinindu-se pe programe integrate în cursurile de instruire, aceştia 

trebuie să contribuie activ la procesul educaţional, ajutând studenţii în aspiraţiile lor 

de acumulare şi perfecţionare, de cultivare a deprinderilor şi abilităţilor, 

cunoştinţelor şi valorilor, necesare pentru a continua studierea pe parcursul întregii 

vieţi. 
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 


