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 În scopul determinării conținutului comportamentului consumatorului de 
servicii infodocumentare și identificării căilor de optimizare a condițiilor de 
furnizare a acestor servicii  Biblioteca Științifică a ASEM în colaborare cu 
Școala Doctorală a ASEM a realizat o cercetare privind servirea 
informațională a doctoranzilor, în perioada 16-30 aprilie 2021  

 

 Scopul cercetări: de evalua necesitățile informaționale ale doctoranzilor, de a 
identifica scopurile consumului informațional și a gradului de satisfacţie a 
doctoranzilor faţă de calitatea serviciilor oferite de BŞ a ASEM, de a identifica 
problemele cu care aceștia se confruntă în procesul de servire 
informațională. 
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 Grup țintă: doctoranzii ASEM  

 A fost utilizată metoda anchetei 
și instrumentul acesteia 
chestionarul online  GoogleDocs. 

 Chestionarul conține 17 întrebări 
și a fost distribuit prin poșta 
electronică, iar opiniile, sugestiile 
respondenților exprimate în 
cadrul studiului au fost procesate 
automat în Google Drive.  

 Metoda de eşantionare: 
eşantionarea aleatorie simplă.  
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 La sondaj au participat 50 de doctoranzi din totalul de 103 care își fac 
studiile în prezent, reprezentativitatea constituind aproximativ 50%.  

Repartizarea respondenților conform anului de studiu  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cea mai mare parte dintre respondenți își fac studiile cu frecvență 
redusă (33 pers.), 17 – cu frecvența la zi. La sondaj au participat 27 femei și 
23 de bărbați.  
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Gradul de satisfacție privind serviciile de informare 

Se constată un grad înalt de satisfacție, plasat între „Foarte satisfăcut” și „Satisfăcut”. 
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Nivelul de apreciere a diferitor aspecte legate activitatea BȘ a ASEM  

Se observă un grad înalt de satisfacție, plasat între „Foarte satisfăcut” și „Satisfăcut”. 
Astfel, cel mai mult doctoranzii sunt satisfăcuți de atmosfera de lucru și accesul liber la 
fondul de publicații, cel mai puțin – de comoditatea meselor și de nivelul de 
informatizare. 



Gradul de satisfacție privind personalul BȘ a ASEM 

  Scorul mediu calculat este de 4,40 și se plasează între „Foarte 

mulțumit” și „Mulțumit”. 
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Cel mai frecvent doctoranzii vin la bibliotecă pentru scrierea articolelor 
științifice, pentru elaborarea referatelor științifice și a tezei de doctorat, 
pentru suport informațional al cursurilor din Programul de studii avansate. 
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Reieșind din răspunsurile primite, în oferirea informațiilor pentru 
doctoranzi biblioteca ar trebui să utilizeze canalele preferate de aceștia – 
poșta electronică, site-ul bibliotecii, platforma Moodle. 



În urma analizei realizate,  
au fost formulate următoarele concluzii: 

 

Cele mai 
relevante surse 
de informare din 
bibliotecă sunt: 

publicațiile 
științifice, bazele 
de date științifice, 
tezele de doctorat 

și rezumatele la 
tezele de 
doctorat.  

 

Majoritatea 
doctoranzilor 
utilizează e-

serviciile BȘ a 
ASEM – catalogul 
electronic, bazele 

de date, 
publicațiile 
electronice, 
repozitoriul 

 

Cel mai important 
serviciu este 

considerat găsirea 
informațiilor la 
tema cercetării 
prin aplicarea 

noilor 
instrumente de 

informare. 

Doctoranzii sunt 
satisfăcuți de 

diverse aspecte 
ale activității 
bibliotecii, în 
special, de 
condițiile și 

atmosfera de 
lucru, calitatea 

serviciilor oferite, 
personal, accesul 
liber la fondul de 

publicații.  

În general, 
doctoranzii sunt 

mulțumiți de 
programul de 

activitate a 
biblioteci, dar 

au fost 
înaintate 

propuneri 
privind 

extinderea 
programului de 
activitate seara 
și în week-end. 

 

Doctoranzii sunt 
mulțumiți de 

serviciile 
electronice 

oferite, dar au 
menționat că 

doresc să 
primească 

informații despre 
intrări noi, servicii 

prin e-mail sau 
SMS; solicitări 

privind extinderea 
accesului la baze 
de date, export 
de publicații din 
baze de date la 
tema cercetării, 
doresc trecerea 

activității pe 
online.  

În general, 
doctoranzii nu 

întâmpină 
dificultăți în 
utilizarea 
serviciilor 

prestate de 
bibliotecă, dar 

câteva dificultăți 
au fost 

menționate: lipsa 
de timp, accesul 

limitat la 
materialele în 

format electronic, 
restricțiile legate 

de pandemie. 
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RECOMANDĂRI 

În baza cercetării efectuate putem enunţa următoarele recomandări privind îmbunătățirea calității 
serviciilor informaționale oferite doctoranzilor: 
 Extinderea serviciilor online; 
 Oferirea informațiilor prin e-mail, site-ul bibliotecii; 
 Abordarea serviciilor de bibliotecă din perspectiva mixului de marketing; 
 Informarea privind serviciile oferite; 
 Organizarea activităților de instruire privind instrumente de management al referințelor, publicarea în 

Acces Deschis; 
 Completarea colecției cu resurse electronice, digitizarea publicațiilor, crearea bibliotecii electronice; 
 Asistență privind diseminarea rezultatelor cercetării; 
 Optimizarea programului conform necesităților doctoranzilor, de exemplu – extinderea programului 

în perioada examenelor; 
 Colaborarea cu Școala Doctorală în vederea organizării activităților de instruire; 
 Desemnarea bibliotecarilor responsabili de comunicarea cu doctoranzii, în special din Sala de Lectură 

„Colecția de Patrimoniu”, care depozitează tezele de doctorat și este cea mai solicitată de către 
doctoranzi; 

 Oferirea unor servicii preferențiale doctoranzilor, de exemplu - împrumutul pe un termen determinat 
a publicațiilor din sălile de lectură, căutarea informațiilor la tema de cercetare în baze de date; 

 Asistență în redactarea bibliografiei la teză; 
 Optimizarea sistemului de informare a doctoranzilor. 
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