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Managementul instituțiilor culturale

În perimetrul cunoaşterii, înţelegerii, explicații şi interpretării:
- cunoaşterea practicilor specifice domeniului;
- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice
şi practice ale domeniului.
Instrumental-aplicative :
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
- inițierea în deprinderile specifice doemniului.
Atitudinale:
- valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
- deprinderea atitudinilor specifice muncii intelectuale, în domeniul dat.
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

Identificarea prin gândire critică (analiză şi evaluare logice) a punctelor tari şi
slabe ale unor soluţii, concluzii sau abordări alternative ale problemelor practice.

COMPETENȚE
TRANSVERSALE

Abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor
situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor
eficiente.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei
personale, inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.

TEME

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVĂ)

1. Biblioteca și cartea
2. Principii de organizare a bibliotecii
3. Instrumente electronice utilizate de biblioteci
4. Colecții de specialitate/rare
*** Ghid de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare.
Bucureşti, 1976.

Curta, Olimpia. Metode tradiţionale şi moderne de regăsire a informaţiei în
biblioteci, PUC, Cluj-Napoca, 2003.
Florea, Doina. Biblilogie generală. Sinteze, Junimea, Iaşi, 2004
Rauş, Nicolae. Biblilogie generală, Bucureşti, 2006
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Cunoașterea principiilor de organizare a blbiotecii. Indicarea celor mai
raspândite instrumente electronice utilizate în biblioteci.

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
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*** strategia didactică, materiale, resurse
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