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Abstract: Every year at Free International University of Moldova is organized for the graduates „The 
Campaign of the Graduate Backing”. The necessity of organizing this campaign is due to the elaboration 
and yearly defence of the licence and master paper thesis of the students. „The Campaign of the Graduate 
Backing” is a complex  informational, documental and consulting activity, made for meeting all 
informational necessities and requirements, caused by licence and master studies finalisation 
period(elaboration,presentation and defence of licence and master thesis, licence examinations, summaries 
and reports etc.) 

 

Cuvinte cheie: informare bibliografică, Campania în sprijinul absolventului. 
 
 

Serviciul Informare Bibliografică şi Documentară (IBD) de la Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic (DIB) ULIM oferă un suport informaţional divers pentru beneficiarii ULIM 
precum ar fi: e-Buletine (intrări noi, seriale abonate, seriale intrate), expoziţii on-line (intrări noi, 
publicaţii universitare, expoziţii tematice, valori bibliofile), baze de date EBSCO, HINARI, 
catalogul electronic etc. Necesităţile informaţionale şi culturale ale beneficiarilor universitari  devin 
tot mai complexe şi dinamice respectiv cresc şi cerinţele utilizatorilor faţă de calitatea serviciilor 
prestate de către DIB. Reacţia firească a instituţiei bibliotecare la această realitate constă în 
diversificarea şi perfecţionarea produselor şi serviciilor sale. Diversificarea, conform DEX-ului, 
înseamnă a face un lucru, un proces, o acţiune etc., care  să prezinte aspecte numeroase şi diverse. 
[4] 

În anul 2005 la DIB a fost introdus un nou produs (conform cerinţelor de la Bologna şi 
procesului educaţional ULIM) – Luna Licenţiatului, cu scopul de a oferi suport informaţional şi 
documentar absolvenţilor ULIM. Lor li se oferea , timp de o lună, accesul la cele mai bune teze de 
licenţă şi master pentru a fi consultate,  mostre ale referinţe bibliografice - suport în elaborarea şi 
prezentarea  referinţelor. În anul 2007, această activitate a fost redenumită – “Campania în Sprijinul 
Absolventului” (CSA) cu o durată de funcţionare mai lungă. Necesitatea organizării acestei 
campanii a fost prilejuită de specificul necesităţilor informaţionale şi documentare ale grupului ţintă 
: selectarea şi utilizarea diverselor surse de informare; proiectarea, elaborarea şi prezentarea 
studiului ştiinţific final (teză de licenţă, de master); formarea/îmbunătăţirea deprinderilor pentru o 
prezentare de succes; formarea/educarea interesului pentru continuitatea studiilor universitare 
(parcurgerea continuă a ciclurilor licenţă, master, doctorat); informaţii privind mobilitatea 
absolvenţilor ciclului licenţă, master. [1] 
  

Scopul CSA: 

 a contribui la amplificarea culturii informaţionale a viitorului specialist; 
 a promova viziunea privind procesul de informare şi documentare drept suport 

indispensabil procesului de instruire continuă (principiu inerent Procesului de la 
Bologna); 



 a forma deprinderi de gestionare a informaţiei (tehnici de muncă intelectuală); 
 a facilita procesul de informare şi documentare privind scrierea unei lucrări ştiinţifice; 
 a sprijini beneficiarul DIB în procesul de elaborare a unui studiu ştiinţific; 
 a promova, a informa grupul ţintă de beneficiari asupra prevederilor legale privind 

prezentarea studiilor ştiinţifice (Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
standarde naţionale; cerinţe ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.); 

 prevenirea manifestării fenomenului negativ – plagiatul în procesul de cercetare 
ştiinţifică.  

 

Grupul ţintă al CSA: studenţii ciclului licenţă şi masterat (ultimul an de studii); studenţii, 
absolvenţi ai secţiilor cu frecvenţă redusă. [2] 

          An de an studiile de cercetare finale, efectuate de către studenţi, sunt mai profunde şi 
cuprind teme diverse, complexe, fiind o provocare pentru CSA. Acest fapt îşi găseşte expresie 
în obiectivele fiecărei ediţii anuale a Campaniei. De exemplu, ediţia 2010 a CSA şi-a definit  
următoarele obiective: 

 a promova necesitatea procesului de informare şi documentare, de instruire continuă 
(conform principiului Procesului de la Bologna); 

 a forma deprinderi de gestionare a informaţiei (tehnici de muncă intelectuală); 
 a facilita procesul de informare şi documentare privind scrierea unei lucrări ştiinţifice; 
 a sprijini beneficiarul DIB în procesul de elaborare a unui studiu ştiinţific; 
 a promova, a informa beneficiari asupra prevederilor legale privind prezentarea 

studiilor ştiinţifice (Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe; standarde 
naţionale; cerinţe ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.); 

 prevenirea manifestării fenomenului negativ – plagiatul în procesul de cercetare 
ştiinţifică; 

  a contribui la amplificarea culturii informaţionale a viitorului specialist. 
 

În cadrul ediţiei anului 2010 a CSA sunt accentuate, promovate aspectele ce ţin de 
elaborarea unei lucrări ştiinţifice, precum şi de prezentare, comunicare verbală în public. 
Complexitatea şi diversitatea cerinţelor absolvenţilor au influenţat includerea în cadrul campaniei a 
diverselor forme şi metode de servire: 

 coordonarea şi dirijarea tuturor activităţilor, promovarea lor; 
 elaborarea şi prezentarea expoziţiilor, mostrelor concrete (de referinţe,  a foii de titlu);  
 elaborarea unei mostre a referinţelor bibliografice pe o temă concretă; 
 prezentarea mini-cursurilor;  
 crearea mediului informaţional benefic CSA: orientare, informaţii etc; 
 expoziţie de documente: „În sprijinul elaborării şi prezentării tezelor de licenţă, şi 

master” (expunerea celor mai bune teze de licenţă şi de master din ultimul an de studiu, 
de la diferite Facultăţi, în diferite limbi: română, rusă, engleză, franceză. În acest scop 
DIB colaborează cu Serviciul Control Proces Educaţional al ULIM); 

 expoziţii de documente: „Cum se scrie o lucrare ştiinţifică”, „Cum se scrie o teză de 
licenţă”, „Dezvoltă-ţi abilităţile de comunicare: idei pentru prezentări de succes”, 
utilizând materialele oferite de către Lenny Rhine (prezentarea bazei de date HINARI, 
seminarul “Cum se scrie o lucrare ştiinţifică”), formator internaţional, SUA; 

 consultaţii individuale şi în grup; 
 sprijin în utilizarea bazelor de date ale DIB; 



 oferirea machetei foii de titlu la teza de licenţă şi de master; 
 materiale promoţionale, orientate pentru prevenirea răspândirii plagiatului: citarea 

informaţiei; parafrazarea informaţiei etc.; 
 oferirea machetei unei liste de referinţe bibliografice; 
 oferirea mini-cursurilor în sprijinul elaborării, prezentării şi utilizării în text a 

referinţelor bibliografice: „Referinţe bibliografice pentru documente tipărite” , 
„Referinţe bibliografice pentru documente oficiale”, „Referinţe bibliografice pentru 
documente electronice”; 

 mini-cursuri cu genericul „Cultura informaţională”; „Cum se conspectează un 
document ?”; „Utilizarea catalogului electronic”; „Servicii informaţionale electronice”; 
„Baze de date” oferite de DIB: 

 adrese utile în Internet; 
 servicii ne-tradiţionale (multiplicare, copertare, etc.).[2] 

 

Campania funcţionează, de regulă, pentru o perioadă de 4-5 luni, în semestrul doi al anului 
academic.  Pentru operativitate şi complexitate se elaborează materiale promoţionale, se ţin 
relaţii directe cu unităţile de structură ULIM, se amplasează informaţia-aviz în spaţiile ULIM, 
pe pagina WEB ULIM, DIB, pe monitorul din vestibulul blocului 1 al ULIM, informaţii radio 
ULIM.  

Evaluarea şi monitorizarea cerinţelor sunt studiate în permanenţă, în toate spaţiile 
funcţionale DIB în baza diverselor metode – observări, analiza opiniilor studenţilor în formă 
orală, discuţii cu beneficiarii etc. La fel se completează, în timpul funcţionării Campaniei, un 
mini – chestionar în scopul determinării eficacităţii CSA (Anexa). Cerinţele sunt fixate, 
studiate pentru îmbunătăţirea şi impactului CSA se va efectua în ediţiile următoare. Specificăm 
următoarele modalităţi de evaluare a funcţionării Campaniei: 

 evaluare iniţială (analiza solicitărilor şi a nivelului de cultură informaţională a grupului 
ţintă; discuţii în acest scop cu personalul serviciului Relaţii cu publicul; analiza 
statistică a componenţei grupului ţintă etc.); 

 evaluare curentă (observaţii; urmăriri; discuţii cu studenţii; completarea de către clienţi 
a „Registrului de propuneri şi sugestii”, completarea chestionarului ş.a.); 

 evaluare finală (analiza chestionarului, sinteze, totaluri).[2] 
 

      Campania în Sprijinul Absolventului este o activitate complexă, unică, conceptualizată, 
care tinde să satisfacă cerinţele, necesităţile info-documentare ale absolvenţilor ULIM, fiind o 
provocare pentru Serviciul Informare Bibliografică şi Documentară. 
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