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FIŞA DISCIPLINEI 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 
1.2 Facultatea -

1.3 Departamentul Şcoala 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 

Şcoala Doctorală de Ştiinte Socio-Umane 

2 D t d a e espre d. · r ~ ISClpllna 
2.1 Denumirea disciplinei !Documentarea electronică: surse, metode si instrumente de lucru 
2.2 Titularul activităţilor de curs 1 Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei 
2.3 Titularul activită ilor de seminar 1 Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul B 1.6 

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 

minimale de ti academic writin 

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 
sem inarului/ laboratorului 
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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 competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 
c) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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 îşi 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: 
ProEuropeana. Biblioteca digitală a publicaţiilor culturale: htt12s:/ /biblioteca-digitala.ro/ 
Biblioteca digitală a Bucureştilor: htt12://www.digibuc.ro/ 
Moldavica. Bibliotecă digitală Naţională: http://www.moldavica.bmm.md/ 
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: http://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 Li brary: http :1 /www. the europeanli brary. org/tel4/ 
Europeana Collections: https :1 /www. europeana. eu/portal/en 
Open Access Theses and Dissertations: https://oatd.org/ 
CORE: https ://core.ac.uk/ 
OpenEdition: Books & Joumals: https://www.openedition.org/ 
Registry of Open Access Repositories: http ://roar.eprints.org/view/geoname/ 
Federacja Bibliotek Cyfrowych: https ://fbc.pionier.net.pl/ 
Bayerische S taatsbi bliothek: https :1 /www. bsb-m uenchen. de/ en/ 
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC): htt12 ://digitale.beic.it/12rimo library/libweb/action/search.do 
Resurse bibliografice: 
Romanian Library Network Science and Tchnology (RoLiNeST): 
http :1 /rolinest.edu.roN /TKE7X 14 V7IMD6llvfUS4XRCTRUMUDTT 43MQ8LP4G KXXYCB8F93H3-
03577?func=quick-l 
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Regesta Imperii: httQ:/ioQac.regesta-imQerii.de/lang en/suche .QhQ? gs=a12etrei 
BibCNRS: httQs:i/bib.cms.fr/home/ 
IdRef: https://www.idref.fr/autorites. isp 
8. 2 Laborator Metode de predare Observaţii 

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 

- -

10.4 Curs 

Participarea activă la Evaluarea proiectului 
10.5 Seminar/laborator dezbatere, prin intervenţii, 

întrebări, etc. 
10.6 Standard minim de performanţă 

• Realizarea unui proiect coerent în domeniul temei doctorale . 

10.3 Pondere din 
nota finală 

50% 

50% 

.. 
Data completărn 
01.10.2020 

./ 
Semnătura tltularulm de curs 

( 
Semnătura tltularulm de semmar 

Data avizării 
02.10.2020 

Semnătura 

Directorului 
Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane 

Prof. univ. dr. habil.Nicoleta Ifrim 
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