
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Curs introductiv universitar: Tehnologii informaționale; Bazele culturii 

informaționale 

Tipul  Opțional Credite 1 

Anul de studii I Semestrul I 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator  

Seminare 10 Lucrul individual 10 

Componenta Generală 

Titularul de curs Mariana Cernițanu 

Locația  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194-B, MD-2004, Republica 

Moldova 

Blocul de studii IV al USMF „Nicolae Testemiţanu”, etajul IV. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Cunoștințe propedeutice: cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: 

tehnologii informaționale, psihologia generală, bazele comunicării medicale. 

Competențe prealabile: digitale elementare (utilizarea internetului și a 

platformelor de e-learning, procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de 

text, tabele electronice și aplicațiilor pentru prezentări), orientarea în sistemele 

informaţionale locale/naţionale/globale, în fluxul informaţional modern, şi 

modul de aplicare a tehnicilor muncii intelectuale; abilități de comunicare și 

lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei De a oferi studenţilor cunoştinţe fundamentale despre rolul, drepturile și 

obligațiunile sale în calitate de student al USMF; de a le dezvolta abilitățile de 

organizare a timpului și de optimizare a capacității de învățare utilizând 

strategii și tehnici eficiente de dobândire a cunoștințelor și aplicarea lor în 

practică. 

Necesitatea şi utilitatea cursului este argumentată prin creşterea importanţei 

dezvoltării personalităţii, formarea unei viziuni despre lume adecvat cerinţelor 

societăţii, exprimate prin capacitatea de abordare informaţională, de analiză a 

mediului informaţional, adaptarea la noile tendinţe interdisciplinare în 

învăţământ, la metodele active, participative; la mediul informațional - 

tehnologic performant, acces la biblioteci virtuale.  

Tematica prezentată Cultura informaţiei şi componentele ei de bază.. Resurse şi servicii oferite de 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Repozitoriul Instituţional în ştiinţe medicale 

IRMS – Nicolae Testemiţanu SUMPh. LibUniv Catalog – Catalogul Partajat a 

bibliotecilor universitare din Republica Moldova. Catalogul electronic BȘM 

USMF “Nicolae Testemiţanu” component specific a platformei Ex Libris 

Primo. Baze de date de profil medical şi farmaceutic: HINARI, 

AccessMedicine. Resurse informaționale medicale în Acces Deschis. 

Comunicarea informației, etica utilizării informației. Particularitățile activității 

de învăţare universitară. Strategii de învăţare eficientă. Particularitatile 

psihologice și de invatare a studentului din institutia superioară. 

Comportamentul și statutul studentului din instituția superioară. 

Finalități de studiu Să cunoască metodele de învâțare eficientă; 

- să cunoască: strategiile și metodele de copping al stresului ocupational. 

- să cunoască: calităţile şi comportamentul optimal pentru profesarea cu 

succes a medicinii. 

- să acceseze  elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki, reţele sociale), pagini web 

ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul procesului de instruire și cercetare;  

- să cunoască facilităţile oferite de pagina Web a Bibliotecii; 

- să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare 



tradiţionale/electronice (catalog sistematic, alfabetic); 

- să creeze un cont în Catalogul electronic. 

 

Manopere practice 

achiziționate 
• Aplicarea în practică a strategiilor de învățare eficientă. 

• Posedarea la nivel profesional a principiilor de menținere a motivaţiei 

pozitive pentru activitatea de învăţare. 

• Utilizarea LibUniv Catalog şi a catalogului electronic BȘM USMF “Nicolae 

Testemițanu” 

• Utilizarea bazelor de date de profil medical şi farmaceutic disponibile la 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală: HINARI, AccessMedicine, etc. 

• Utilizarea SIMU și a altor platforme didactice a Universității. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 


