
F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1)

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
1.2. Facultatea Litere şi Ştiinţe
1.3. Departamentul Filologie
1.4. Domeniul de studii universitare Limbă şi literatură
1.5. Ciclul de studii universitare Licenţă
1.6. Programul de studii universitare Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Practica de specialitate
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Ispas Lucia

Lector univ dr. Netedu Loredana
2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator -
2.4. Titularul activităţii proiect -
2.5. Anul de studiu 2
2.6. Semestrul * 2
2.7. Tipul de evaluare V
2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DS/O
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;

** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA -
disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza.

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 25 din care: 3.2. curs - 3.3.  Seminar/laborator - 3.4. Proiect -
3.5. Total ore din planul de învăţământ 75 din care: 3.6. curs - 3.7.  Seminar/laborator - 3.8. Proiect -
3.9. Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren -
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activităţi -
3.10 Total ore studiu individual  -
3.11. Total ore pe semestru 75
3.12. Numărul de credite  3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum


4.2. de competenţe 

1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului naţional al
calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului 


5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului




6. Competenţe specifice acumulate
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 C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii  generale, al teoriei
literaturii și al literaturii universale și comparate;
 C1.3. Aplicarea conceptelor de lingvistică generală, teorie literară şi a metodelor
comparatiste în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale.
 C2.4. Utilizarea cu discernământ și probitate științifică a surselor de informație;
 C4.5. Formularea unui punct de vedere personal asupra fenomenului studiat.
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 CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă și literatură în deplină concordanță
cu etica profesională;

 CT2.  Relaționarea  în  echipă;  comunicarea  interpersonală  şi  asumarea  de  roluri
specifice;

 CT3. Realizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor
de formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea  competențelor  din  domeniul  biblioteconomiei

(inventariere  și  cotare  cărți,  înregistrare  în  registre  electronice/
biblioteci virtuale);

7.2. Obiectivele specifice La sfârșitul perioadei de practică, studenții vor fi capabili:
 să aplice sistemul CZU în  catalogarea/  identificarea unui  volum

existent într-o bibliotecă publică;
 să redacteze corect o fișă de descriere bibliografică a unui volum/

a unei publicații periodice
 să relaționeze cu reprezentanții instituțiilor partenere, colegii și cu

publicul prin asumarea de roluri specifice;
 să  aplice  cunoștințele  și  competențele  dobândite  în  elaborarea

unei bibliografii pentru un text științific din domeniul umanist;
 să manifeste  conduită profesională și etică.

8. Conţinuturi
8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2. Seminar / laborator Nr. ore Metode de predare-învățare Observaţii
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Conținuturi din domeniul biblioteconomiei 75 conversația, demonstrația
explicația, IAC

Bibliografie
Corbu, George, Mătușoiu, Constantin, Dinu, Mihaela Helene, Bibliotecă, bibliotecar, biblioteconomie: tendinţe
şi dezvoltări româneşti în tehnica de bibliotecă, Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2007.
Marinescu, Nicoleta, Biblioteconomie și știința informării, Iași: Editura Pim, 2012.
Regneală, Mircea (coord), Tratat de biblioteconomie, Vol III, București: Asociația Bibliotecarilor Români, 2013.
*** Biblioteci virtuale românești și străine cu acces liber,  https://www.library.pub.ro/doc/biblioteci_virtuale.pdf
accesat 15 septembrie 2021.

8.3. Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii

Bibliografie

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului 

 activitățile  practice  și  evaluarea  acestora  sunt  concepute  și  organizate  astfel  încât,  prin  competențele
formate, să răspundă cerințelor domeniului și ale pieței muncii;

10.Evaluare

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

nota finală

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator

aprecierea  făcută  de
coordonatorul de practică
din instituția parteneră

portofoliul
observația curentă

50%

elaborarea corectă a unor
documente  din  domeniul
biblioteconomiei  și  a
bibliografiei  unui  text
știintific  din  domeniul
umanist

portofoliul 50%

10.6. Proiect

10.7. Standard minim de performanţă
 Redactare corectă a unei fișe de descriere bibliografică a unui volum sau publicații periodice.
 Elaborare corectă a unei bibliografii pentru un text din domeniul umanist.
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Data
completării
16.09.2022

Semnătura titularului de
curs

Semnătura titularului de seminar/laborator

Lector univ. dr Ispas Lucia

Lector univ. dr. Netedu Loredana

                                                       

Semnătura
titularului de proiect

Data avizării în
departament

    22.09.2022

Director de departament
(funcție didactică, nume,

prenume)
(Semnătură)

Conf. univ. dr. Toma Irina

Decan
(funcție didactică, nume, prenume)

(Semnătură)
Prof. univ. dr. Suditu Mihaela
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