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ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
Adresa: str. Domnească 111, 800201- Galaţi 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 
1.2 Facultatea -
1.3 Departamentul Scoala Doctorală de Stiinte Socio-Umane 
1.4 Domeniul de studii Domeniile acreditate în cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Socio-Umane 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Program de studii universitare avansate 

Scoala Doctorală de Stiinte Socio-Umane 

2 D t d ae espre d" · r -ISCipnna 
2.1 Denmnirea disciplinei 1 Documentarea electronică: surse, metode si instrumente de lucru 
2.2 Titularul activităţilor de curs 1 Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei 
2.3 Titularul activităţilor de seminar 1 Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Proiect 2.7 Regimul Al. 

evaluare disciplinei Disciplină 

specifică 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 4 1 din care: 3.2 curs 1 2 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 1 4 1 din care: 3.5 curs 1 2 1 3.6 seminar/laborator 2 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pentru redactarea unor lucrări 
în vederea participării la conferinte internationale 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 
Tutoriat -
Examinări -
Alte activităţi: studierea unor articole 1 reviste 1 volume de specialitate publicate de către edituri din străinătate -
3. 7 Total ore studiu individual 121 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Studenţii doctoranzi trebuie să aibă cunoştinţe minimale de ti academic writin 
4.2 de competente • PC, Word, PPT 

5 Condiţii (acolo unde este cazul) 
5 .1. de desfăşurare a • videoproiector, tablă interactivă 
cursului 
5.2. de desfăşurare a • Sală de seminar cu videoproiector, PC, tablă interactivă, acces la internet 
seminarului/laboratorului 

1 



6. Competenţele specifice acumulate 

a) acumularea unor cunoştinţe avansate despre metode şi abordări moderne de cercetare în ştiinţele umaniste 
b) însuşirea metodelor şi tehnicilor specific de tip academic writing în domeniul ştiinţelor umaniste. 

a) însuşirea unor competente de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 
c) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice. 

7 ob· · 1 d. · r · ( · · d d. "1 IectiVe e ISCIPilllei re1eşm m gn a competente or spec1 Ice acumu ate 
7.1 Obiectivul general al Cursul îşi propune să le formeze studenţilor competenţele necesare pentru a putea 
disciplinei accesa sursele primare si secundare existente în spatiul virtual. 
7.2 Obiectivele specifice Cursul îţi propune să le formeze studenţilor competenţele necesare pentru a putea să: 

a) identifice sursele bibliografice existente în spaţiul virtual; 
b) utilizeze motoare de căutarea online pentru identificarea resurselor bibliografice; 
c) acceseze bazele de date "pay per view" şi de tip "open acces; 
d) acceseze bibliotecile şi depozitele digitale instituţionale existente în spaţiul virtual; 
e) acceseze resursele disponibile în comunitătile profesionale online. 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Documentarea electronică: surse, metode şi instrumente de lucru (2 ore) 
Prelegerea 
interactivă 

Bibliografie 
Surse primare şi secundare româneşti: 
Biblioteca digitală a Bucureştilor: http://www.digibuc.ro/ 
Moldavica. Bibliotecă digitală Naţională: http://www.moldavica.bnrm.mdl 
Romania Libraries : eBooks and Resources : http://www.aboutromania.com/libraries.html 
ProEuropeana. Biblioteca digitală a publicaţiilor culturale : http://biblioteca.cimec.ro/ 
Biblioteca digitală a CIMEC : htto://www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala!Biblioteca.html 
Surse primare şi secundare străine : 
Internet Archives : https://archive.org/ 
World Ebook Fair: http://www.worldebookfair.com/ 
World Digital Library : https://www.wdl.org/en/ 
The European Library : http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 
Europeana Collections : https://www.europeana.eu/portal/en 
Open Access Theses and Dissertations : https://oatd.org/ 
CORE: https://core.ac.uk/ 
OpenEdition: Books & Journals: https://www.openedition.org/ 
Registry of Open Access Repositories : http://roar.eprints.org/view/geoname/ 
Federacja Bibliotek Cyfrowych : https:/ /fbc.pionier.net.pl! 
Bayerische Staatsbibliothek: https://www.bsb-muenchen.de/en/ 
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) : http://digitale.beic.it/primo library/libweb/action/search.do 
Resurse bibliografice : 
Regesta Imperii : http://opac.regesta-imperii.de/lang en/suche.php?gs=apetrei 
BibCNRS : https://bib.cms.fr/home/ 
IdRef: https://www.idref.fr/autorites.jsp 
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8. 2 8eminaF/laborator Metode de predare ObseiVaţii 

1. Documentare electronică în bazele de date de tip "pay per view" accesibile Prezentare 
din intranetul UDJ si în bazele de date de tip "open acces" (2 ore) 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul cursului este corelat cu: 
- literatura de specialitate în (sub )domeniu; 
- cerinţele pieţei în contextul globalizării; 
Domenii conexe pentru care disciplina ar fi de interes: Istorie, Filologie, Economie 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
- - 50% 

10.4 Curs 

Participarea activă la Evaluarea proiectului 50% 
10.5 Seminar/laborator dezbatere, prin inteiVenţii, 

întrebări, etc. 
10.6 Standard minim de performanţă 

• Realizarea unui proiect coerent pe tema doctorală . 

Data completării 
16.01.2019 

Semnătura titularului de fs 
Prof. univ. dr. Cristian N. Apetrei 

Semnătura titularului de seminar 

Data avizării 
Semnătura 

Directorului 
Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane 

il.Nicoleta Ifrim 
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