
2 

" I lllce an 

C S L P 

8 

8 

patrimoniului 

referinte 

Catalogarea 

obtinule: 
practică 

AI' 

Universitatea Creştină "Dlmiuie Cantemir" din Bucureşti 
Facultatea de Istorie 
Program postuniversitar de ronnare şi dezvoltare profesională continuă: GESTIONAREA 
INFOR;11AŢIEI ŞI TEHNICI DE GESTIUNE DOCUMENTARĂ 
Forma de învăţământ: IFR 
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ISlorie 
Calificarea universitarJ. pe care se fundameote.azâ. progr nlul de studii: ISlOne, Cod 
RNCIS L50301004010 

COlllpt'fente 
eLi Utdlzarea adecvată a cunoştinţelor de bază privind evolu ia generală a istoriografiei. 
periodi zarea istoriei, principalele lucrări de referi nţe şi baze de date refo:riloarc la dlfc6tele 
epoci, p rob leme, procese şi fenome n e  istonce. precum şi cu pri\lre la organizarea ŞI 
funcţionarea principalelor Instituţii de informare şi docu mentare publJd. \/ 
C5.1 Uti lizarea cunoştinjelor de bază ale cel pUţin unei alte ştii nţe SOClale sau wnaniste sau 
ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiin\e. V 
C 1.2 Interpretarea (a un nivel elementar a mformatiilor regăsite în lucrările de referinţe şi În 
bazele de date pe teme istorice, cu explicitarea principalelor concepte, fenomene şi procese 
istorice la care se referă acestea. V 
CTI. Îndepliouea la tem1en, riguroasă ŞI resp\msab!l5, în condiţii de eflcienţii şi eficacitate, a 
sarcinilor profesionale, cu respectarea pnncipiilor ctic ii activităţii ştiinţifice, aplicarea 
riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. v 
(T2. Aplicarea tehnicilor de relationare in grup şi de muncă eficJentă În echipă, Cu asumarea 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
V 1 b' l • • d cu aoul tmiversitar: 2013-2o 14 

Disciplina 
Activită i didactice Nr. 

Introducere în biblioteconomie 10 
Legislaţia şi managementul 10domeniului 
Conservarea şi valorificarea 

9 9 10 12arhivistic 

Servicii de 8 8 10 14 

Clasificarea zecimală universală. 
9 8 8 8dOCumentelor 

·,ccesu] şi regăsirea mfonnaliiJor 9 8 8 8in sistem electronic 
Total ore: 182 

Total credite 22 

Evaluare finală· Probă 
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