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Universitatea Creştină "Dlmitrie Cantemir" din Bucureşti 
Facultatea de Istorie 
Program posruniversitar de fonnare şi dezvoltare profesIOnală contmuă: 
Documentelor 

Fomla de învăţământ: lFR 

Domeniul de \icenlă pe care se fundamentează programul de studii . Istoric 
Calificarea universitară pe care se fund<lmentează rrogumul de studii: istOrie, c·od R.!'\IC1S L50301004010 
Competen\e: 
C1.2 Interpretarea la un mvel elem entar a infonna\iilor regăsite in lucrările de referinle ŞI în bazele de date 
pe leme IStorice, cu cxplicitarea pnncipalelor concepte, fenomene şi procese istonce la care se referă acestea. V 
': I ) Jd':-lltdicarea rapidă şi utilizarea l:Ofectă a datelor din izvoarele Istorice şi a lIlformaiiilor istorice cu un 
;:JJ I edll  şi mediu de detalicre. \/ 
C2.4 Analiza critică a izvoarelor Istonce, pnn combinarea conştientă a cunoştmţelor provenite din ufara 
izvoarelor şi pe cele provenite din izvoare pentru (re)stabihrea unor fapte şi procese istorice, conteXlualizarea 
Judec:1\llor de valoare existente cu privire la aceste fapte şi procese Istorice ŞI corelarea la un nivel elementar 
a infonnatillor disponibile despre trecurul istoric cu problemele prez.ente in analizele istoriogratlc e 
referitoare la epoca respectivă. V 
CT2. Aplicarea tchnicilor de rela\ionare în grup şi de munca eficientă în echipă, cu asumarea de rolun 
diverse. .,j 

Nr. 

crt. 

1. 

2 
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Plan de inviitămiiol 
valabil Începind cu anul universitar: 2013-2014 

Disciplin a 
didactice 

credite 

lstoria arhivei. 
9 8 2 

Acte si norme juridice pnvind 
functionarea arhivelor 9 8 2 

electronice 

Programe şi aplicatii software 
folosite pentru digitiznre a 9 9 10 12 5 

arhiv lor clasice. 

TehniCI si mt.:tode de operare in 
8 8 10 14 5ilrhivele electronice 

Gestiunea mediilor dt.: stocare În 
9 8 8 8 4

arhivele 

COnservarea de lungă durat5 şi 
păstrarea documentelor in 9 8 8 8 4 

arhivele 

Total ore: 182 
Total credite 22 

Evaluare finală - Probă 
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